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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do

Distrito Federal
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Diretoria de Preservação do Conjunto Urbanistico de Brasilia

~

GDF
Juntos por 11mnove DF

Memorando n.o 649.000.034/2012 - DIPRE/SUPLAN

Brasília~~de junho de 2012.

Ao GAB/SUPLAN,

Com objetivo de dar resposta às demandas da comunidade encaminhadas antes

da realização da Reunião Pública no dia 31/3/2012 para apresentação do Plano de

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasilia - PPCUB, bem como aos questionamentos

apresentados na própria reunião por meio da entrega direta de formulários padrão

preenchidos pelo interessado, encaminhamos a consolidação das demandas em tabela

anexa a este memorando e a cópia das mesmas.

Sugerimos que a tabela seja encaminhada à Assessoria de Comunicação -

ASCOM/SEDHAB para sua disponibilização do link do PPCUB no endereço eletrônico desta

Secretaria de Estado.

Por oportuno informamos que os originais da documentação ora entregue foi

anexada na íntegra ao processo nO390.000.129/2012 que trata dos estudos do Plano de

Preservação nesta Subsecretaria de Planejamento Urbano.

À consideração superior.

ELOSANT
DIPRE/SUPLAN

Diretor

r'\
\ ) Brasllia - PatrlmOnlo Cultural da Humanidade
Diretoria de Preservação do Conjunto Urbanistico de Brasília

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14
CEP 70306-918 - Brasflia - DF
Fone (61) 3214.4123 2162012
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DEMANDAS DA POPULAçÃO AO PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJu,iTO URBANíSTICO DE BRASILlA
Relação manifestações por escrito entregues na Reunião Pública de 31 de março de 2012

e de expedientes protocolados na SEDHAB em data próxima

I N2 I TIPO/DATA INTERESSADO ASSUNTO SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

L Ofício n.001/2012 Prefeitura Solicita utilização da área dos Não atendido Art. 86, incisos I, 11 e 111 do PLC

de 29/3/12 Comunitária 71S fundos das unidades Avanço de cercas: DivisaFrontal5,00 metrose Lateral1,00

C) Expediente Sul residenciais na SHIGS71S metro

777 .000. 702/2012 Ocupação nos fundos não é permitida, em virtude da

30/03/2012
impossibilidade de garantir calçada com largura
adequada e de resguardar rede de energia elétrica
na área pública

2. E-mail remetido ao Antonio Freitas Apresenta proposta de Não atendido Art. 86, inciso 1,11 E 111 do PLC

endereço eletrônico: modificações no Art 79 do PLC Divisa Frontal S,OOmetros e Lateral 1,00 metro

ppcub@sedhab.df.gov.br com base no Art 1º da Lei
30/03/2012 S32/93. (SHIGS avanços)

3. Total de 21 formulários Moradores SHIGS Requerem a permanência dos Parcialmente Art. 86, inciso 1,11 E 111 do PLC
atendido

entregues na Reunião 700 avanços frontais e laterais Divisa Frontal S,OOmetros e Lateral 1,00 metro

Pública realizada em existentes

31/3/2012
4. Requerimento EI Pilar Hotel: Requer a elevação de gabarito Não atendido Determinação superior

103.000.197/2012 Carla S A Ortega de 3 para 10 pavimentos dos

21/03/2012 hotéis baixos das Quadras 2 e 3
do SHN/S

S. .Memorando nº Sergio Paiva Encaminha manifestação por Esclarecimento O PPCUB não está aumentando gabaritos na zucr .
310.000.044/2012 - Sampaio escrito de técnico da Caesb, As proposições do plano trazem maior variedade de

ASCOL/SEDHAB de Técnico da CAESB apresentada à mesa de atividades em alguns setores, tais como, os Setores

04/04/2012 coordenação da reunião relativa de Grandes Áreas - SGA N e S, os Setores de Clubes

à questão de aumento Esportivos - SCEN e S e os Setores da Área Central

populacional decorrente de do Plano Piloto (escala gregária). O PPCUB possibilita
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DEMANDAS DA POPULAçÃO AO PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJl>,..tTOURBANíSTICO DE BRASILlA
Relação manifestações por escrito entregues na Reunião Pública de 31 de março de 2012

e de expedientes protocolados na SEDHAB em data próxima

I N2 I TIPO/DATA INTERESSADO ASSUNTO SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

aumento de gabaritos, gerando também o uso misto nas Quadras Mistas - QMSW e
demanda por água e esgoto. no CCSW do Sudoeste. As áreas de parcelamentos já
Cita as áreas: Cidade Digital, aprovados e consubstanciados no PDOT, tais como,
Setor Noroeste, Quadras 500 a Cidade Digital, o Setor Noroeste e as Quadras 500

, . Sudoeste, Hotéis Plano Piloto e do Sudoeste são consideradas no PPCUB e mantidas
Margens do Lago, Vila Planalto, com os respectivos usos e parâmetros de ocupação

Candangolândia, Vila já previstos
Telebrasília, CA lago Norte,

Granja do Torto.

6. Oficio n.2 Sindicato dos Solicita ampliação de uso do Atendido Art. 119 e 120 do PlC: desafetação de áreas públicas

777.000.341/2012 Jornalistas de imóvel: lote l-A e 1-B, no existentes entre as partes A e B do lote 1 e

16/02/2012 Brasília, Clube de Trecho da Enseada 1, SCEN, de regularização da ocupação existente mediante CDRU
Imprensa de forma a possibilitar a instalação onerosa. Ampliação dos usos e atividades mediante

Brasília da atividade de prestação de contrapartidas estabelecidas no PlC.
serviço de hospedagem.

7. Total de 5 formulários Representantes Solicitações para regularização Atendido Regularização em relação ao uso que foi estendido:

entregues na Reunião do Clube de do Clube de Vizinhança Norte, 93-R Atividades esportivas e de recreação e lazer.
Pública realizada em Vizinhança localizado na Quadra SGA 604 Quanto à utilização do terreno pelo clube e pela

31/3/2012 Norte. instituição de ensino, o PPCUB estabelece a
possibílidade de parcelamento, de
desmembramento e de remembramento nas
quadras SGA 600, o que permitirá a regularização da
ocupação existente por meio de projeto urbanístico
de desmembramento do lote.

8. Total de 2 Movimento em Solicitação para inclusão de Atendido O PlC estabelece parâmetros de uso e ocupação

formulários entregues Defesa do projeto de revitalização do para a área, conforme disposto na planilha PURP 57

na Reunião Pública Cruzeiro / ARUC Cruzeiro Center - AP10/UP2, assim como é incorporado no texto do
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DEMANDAS DA POPULAçÃO ~O PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJl",lTO URBANíSTICO DE BRASILlA
Relação manifestações por escrito entregues na Reunião Pública de 31 de março de 2012

e de expedientes protocolados na SEDHAB em data próxima

I N2 I TIPO/DATA INTERESSADO ASSUNTO SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

realizada em 31/3/2012 PLCelaboração de projeto de revitalização das
edificações do Cruzeiro Center, que poderá ser
realizada por meio de parceria público-privada.

9. Total de 2 formulários APP: Associação Solicitação para inclusão da Atendido Foi permitido o uso de prestação de serviços de

entregues em Reunião de Pousadas e destinação de uso de pousadas hospedagem (categoria pensões e pousadas) nas

Pública do dia 31/3/12 Pensões e pensões nas quadras 500 sul 5CRN - Lotes EC-4 e EC-4B 702/703, 704/705,

e Ofício APP/DF (CRS)e 700 norte (CLRN e CRN); 706/707,708/709,710/711,712/713,714/715 e 716

N2 001/2012 de -Solicitação para o e nas SCLRN- 703 a 716 Lotes EC-l, EC-2 e EC-2A e

15/03/2012 Reunião estabelecimento de "Período de nas 5CRS502 a 516 Blocos A, B e C Lotes 01 a 16.
Transição" para a transferência Nos demais procurou-se preservar a escala

das pousadas instaladas nas residencial e bucólica
quadras SHIGS- 700 sul, Art 198 do PLCestabelece o período de 12 meses
voltadas para a via W3. para conclusão da transição

10. Total de 3 formulários Associação de Encaminha denúncia da Atendido Foram incorporadas ao PLCas diretrizes do PDL

entregues na Reunião moradores da alteração do PDL da
parcialmente

constantes dos Projetos Especiais, aquelas

Pública do dia Candangolândia e Candangolândia; pertinentes ao tratamento e qualificação dos

31/3/2012 do Setor de Solicita discussão de pontos do espaços públicos e as de recuperação e revitalização

Mansões Park PLC; de edificações históricas de valor patrimonial

Way Solicita regularização de reconhecido, entretanto o PLCestabelece a
ocupações de chácaras da necessidade de revisão de algumas propostas

Candangolândia; constantes dos projetos especiais elaborados e que
não foram implantados integralmente.
Com relação à regularização das chácaras, essas
ocupações em área de proteção ambiental não
foram consideradas no PDOT (LC 803/2009) e,
portanto, não é possível consolidá-Ias no PPCUB
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DEMANDAS DA POPULAçÃOAO PLANO DEPRESERVAÇÃODO CONJL."TO URBANíSTICODEBRASILlA
Relação manifestações por escrito entregues na Reunião Pública de 31 de março de 2012

e de expedientes protocolados na SEDHABem data próxima

I N2 I TIPO/DATA INTERESSADO ASSUNTO SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

11. Formulário entregue na Representante Solicita aumento de gabarito de Atendido Restrições impostas para as Áreas de Entorno do
Reunião Pública do dia dos proprietários lotes destinados a posto e

parcialmente
CUB impossibilitam o aumento de gabarito,

31/3/2012 motel do Setor de Postos e conforme pleiteado pelos interessados. Foram
Motéis Sul e reparcelamento de estabelecidos os parâmetros de ocupação
terrenos de 12.000 metros considerados viáveis, do ponto de vista urbanístico e

quadrados. da preservação, constantes da Planilha PURP30-
AP7/UP1: CA básico -1; CA máx. - 2 e altura máxima
de 18 metros, excetuando caixa d'água e casa de
máquinas.

12. Carta sem protocolo de UNICEUB Reitera solicitação para Atendido Observação 4 constante da Planilha PURP - AP 06 UP
30/03/2012 que reitera desafetação de áreas: EQN 03: As áreas desafetadas deverão permanecer como

solicitação 707/907 lotes C e D e EQN áreas non aedificandi e ter destinação exclusiva para
anteriormente 708/908 lotes B e C. passagens de pedestres a serem definidas em

encaminhada à Sedhab. projeto de urbanismo específico.

13. Carta sem protocolo de Representantes Reitera pedido para alteração Atendido No Anexo IV da minuta do PPCUBconstam:
30/03/2012 que reitera do Hospital dos artigos 40 e 110 do PDOT e PURP 26 - AP06/UPOl - SHLSLotes 3,4 e 5 e

solicitação Santa Lúcia, revisão do coeficiente de PURP49 - AP 08/ UP01- SHLN - Lote 7:
anteriormente Hospital Santa aproveitamento dos Setores CA básico - 1.00 e CA máximo - 2.50, sendo

encaminhada à Sedhab. Helena e Hospitalares. estabelecida a incidência de Outorga Onerosa - ODIR
Prontonorte. Observação: comunica a e Compensação Urbanística, conforme disposto na

elaboração de um EIV para os minuta do PLCSubseção VIII - Da Revitalização dos
Setores Hospitalares Locais Sul Setores Hospitalar Local Sul - AP6 e Hospitalar Local
e Norte. Norte -AP8

14. Carta sem protocolo e Luciene L. N. Solicita a ocupação de 100% do Atendido A alteração se justifica devido a grande demanda de
sem data Lamas subsolo no SGAN e SGAS,em estacionamento na área, em virtude das atividades

virtude da demanda de de prestação de serviços instaladas, constituindo
estacionamento para faculdade polos geradores.
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DEMANDAS DA POPULAçÃO AO PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJIJ,dO URBANíSTICo DE BRASILlA
Relação manifestações por escrito entregues na Reunião Pública de 31 de março de 2012

e de expedientes protocolados na SEDHAB em data próxima

I N2 I TIPO/DATA INTERESSADO ASSUNTO SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

localizada na SGAN 707/907. A medida visa garantir a preservação da escala
bucólica com a manutenção das áreas verdes
públicas das quadras 700 adjacentes

15. Carta sem protocolo de ASCOMVIPe Solicita a implementação das Atendido Quanto à revitalização da Vila Planalto o pleito foi

31/3/2012 ACECE-Vila ações de revitalização da Vila parcialmente considerado no PLC- Subseção X - Art. 136 a 141.
Planalto Planalto. - Reivindica a O PPCUB não considera a possibilidade de alteração

permissão para o da modalidade de parcelamento e a alteração do
fracionamento de lotes em tecido uma vez que a diretriz principal é a
tamanhos diferenciados no salvaguarda do traçado original da Vila Planalto. Não
Acampamento Rabelo para há permissão para novos parcelamentos,
possibilitar a instalação de desmembramentos e remembramentos. (ver PURP
atividades econômicas e a 35 - AP7/UP6).
implantação da Praça da
Rabelo.
-Sugere a utilização de recursos
do Fundurb para as obras de
revitalização.

16. Total de 10 formulários Associação dos Relaciona os seguintes temas Atendido 1) As áreas de regularização foram estabelecidas no

entregues na Reunião Moradores da para serem considerados no parcialmente PDOT (LC 803/2009) e a Vila Planalto não é área de

Pública do dia Vila Planalto PPCUB: regularização fundiária. A regularização urbanística

31/3/2012 1) regularização de 46 lotes será realizada de acordo com os parâmetros de uso
criados e entregues pela RA I; e ocupação estabelecidosno PPCUB: - PURP 35-
2) regularização do gabarito dos AP7/UP6.
lotes residenciais, conforme 2) A Altura máxima passou de 4,50m para 8,50m e o
situação atual e não permissão uso misto foi mantido, tendo em vista já ser uma
do uso misto; realidade na Vila Planalto;
3) regularização da ocupação 3) O PPCUB remete ao Decreto nQ 11.079/88, que
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DEMANDAS DA POPULAçÃO AO PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJlJ"ITO URBANíSTICO DE BRASILlA

Relação manifestações por escrito entregues na Reunião Pública de 31 de março de 2012

e de expedientes protocolados na SEDHAB em data próxima

I N2 I TIPO/DATA INTERESSADO ASSUNTO SITUAÇÃO JUSTIFICATIVA

existente na área de tutela definiu a poligonal de tombamento e área de tutela da
(Acampamento EBE); Vila Planalto para manutenção do seu perímetro e
4) restauração das unidades de respectiva área de tutela, que limitam sua expansão;

interesse histórico degradadas; 4) Quanto à revitalização da Vila Planalto está

e considerada no PLC- Subseção X - Art. 136 a 141

5) rigor no tombamento da Vila
Planalto

17. Requerimento n.2 Ronald Techmeier Solicita que o Acampamento da Não A solicitação se refere à regularização fundiária de
103.000.230/2012 EBEseja incluído no PPCUB, atendido ocupações na Área de Tutela da Vila. O PPCUB
de 2/4/2012 com base na Lei nº 1.060 de possibilita a regularização urbanística da Vila

30/04/1996 - Art. 22. Planalto, no entanto recomenda a desocupação da
Grupo Executivo para Área de Tutela.
Assentamento e Preservação da
Vila Planalto.

18. Ofício n. 007/2012- Associação dos Requer: aumento da altura Atendido Artigos 136 a 141 da minuta do PLCe
AMVP/DF, de Moradores da máxima das edificações de parcialmente Art. 139, inciso 11 - Altura máxima de 8,50m
23/3/2012 Vila Planalto - 4,50m para 8,50m, taxa Taxa ocupação - 60% (visando garantir a preservação

Exp. AMVP ocupação 80% e 3 unidades da escala bucólica e a recuperação da área verde dos
777.000.658/2012 habitacionais por lote. lotes)

Uso - habitação bifamiliar mantido o tamanho dos
lotes

19. E-mail remetido ao Antonio Carlos Indica informação equivocada Atendido Para o 5MI deverá ser considerada a PURPAP7/UP9;
endereço eletrônico da Osório Filho quanto a PURPdo 5MI e a parcialmente No PPCUBO CA indicado para a área é de 1.4, que foi
DIPREem 11/05/2012 questão do Coeficiente de aumentado em relação ao CA atual de 0.8;

Aproveitamento. No PLC,artigos 154 e 155, o SMI é indicado como
Solicita possibilidade de área de revitalização onde deverá ser aplicada
parcelamento e/ou Operação Urbana Consorciada - Oue.
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DEMANDAS DA POPULAÇÃO AO PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJul~TO URBANfsTICO DE BRASILlA
Relação manifestações por escrito entregues na Reunião Pública de 31 de março de 2012

e de expedientes protocolados na SEDHAB em data próxima

I N2 I TIPO/DATA INTERESSADO I ASSUNTO I SITUAÇÃO I JUSTIFICATIVA

desmembramento na área, lei complementar específica definirá as
visando condomínio particularidades e os parâmetros de uso e ocupação
urbanístico. e o modelo de parcelamento para a área objeto da

QUe.

7



,
"_0 _
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Formulário para manifestação por escrito

38 Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
(PPCUB) - 31 de março de 2012
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Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)
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•

'- Sugestão
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Justificativa

Lc410 f

Secretaria de Estado de Habitação. Regularização e Desenvolvimento Urbano --SEDHAB O
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 --918 --Brasília --DF.

www.sedhab.df.gov.br

http://www.sedhab.df.gov.br
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Secretaria de Estado de Habitação. Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB ['
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasília - DF

www.sedhab.df.gov.br
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Associação dos Moradores da Vila Plana1to - ATvlVP
SEOHAB

'0

Ofício n° 007/2012/AMVP-DF

\50 ~ 2>'150 'n"
Prezado Senhor, GO<J/

o
__ '> ~o"Yi>:zcW~_.> 3'c.OJ.~

A Associação de Moradores da Vila Planalto, juntamente com a s

legítimas lideranças desta Comunidade, preocupadas com a situação dos EMBARGOS DAS

OBRAS DE REFORMAS E CONSTRUÇÃO das residências na Vila Planalto, fato que vem

acontecendo com mais intensidade desde o ano passado, agora redundando até em

demolições e ameaças de demolições, criando assim um clima de grande apreensão para

{. todos moradores, muitos com grande sacrifício estão reconstruindo. suas casas,.

especialmente para seus familiares.

A Agência de Fiscalização do Distrito Federal (AGEFIS) coincidindo

com a chegada da Comissão da Organização das Nações Unidas para a Educação, a

Ciência e a Cultura (UNESCO), está realizando na Vila Planalto intensas fiscalizações, com
4

notificações de demolição, e em alguns casos prenuncia até um possível abuso de

autoridade, cerceando o direito de defesa dos moradores.

Entretanto, como é sabido, as refonmas e construções das casas

foram acontecendo, na medida da ausência de parâmetros oficiais que pudessem nortear

tais refonmas/construções, diante da falta de informações oficiais e mesmo de fiscalização. .'
por parte do Poder Público; mas a AMVP sempre atenta a essa situação tem se posicionado

oficialmente junto as autoridades do GDF apresentando J3ropostas e justificativas, na

busca de uma solução que atenda tanto os interesses e direitos dos mo!radores quanto a
~ ~~r

necessidade de atender a regras básicas norteadoras dessas construções, conforme pode

ser observado nos seguintes documentos:

Ilustríssimo Senhor
Or.o:/,Õ_fac:do~Mé1oll~sã'fítos
Diretor aa DIPRE/SEDHAB
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação-SEDHAB
Governo do Distrito Federal
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•Associação dos Moradores da Vila Planalto - AMVP

Ofícío n° 029/2011 a AGEFIS, 11/07/2011, a AMVP faz uma série de

considerações justificando a atual situação das obras de construção na Vila Planalto,
•.•.

quando pontuamos que:
" Considerando, ser importante destacar que a Administração Regional de

Brasilia vem desde 2004 sinalizando para a Comunidade da Vil~Planalto, a
disposição de permitir a construção das casas com um pavimento a mais

além do térreo, os chamados "sobrados", desde que a cota de

coroamento(altura da edificação, incluindo a caixa d'água) não ultrapasse um

certo limite (8,50m);"

"Considerando que a sinalização acima referida foi oficialmente confirmada

por Carta do Administrador Regional de Brasília de 16/04/2004 ao
( Governador do Distrito Federal T.') com a apresentação de uma

proposta de alteração da altura das edificações da Vila Planalto, propondo a

altura da cota de coroamento da edificação 4,50 m para 8,50m,

considerando, que as NGBs originais da Vila Planalto são tecnicamente e

socialmente inaplicáveis a atual realidade."

"(...) Tendo em vista as considerações e ponderações aqui elencadas, com a

finalidade de se poder encontrar uma forma consensual, pautada nos

princípios da razoabilidades e proporcionalidade, considerando a situação

atípica e complexa vivida pela Vila Planalto durante mais de uma década

ABSOLUTAMENTE abandonada pelo Poder Público."

"Sendo assim, solicitamos que sejam liberados os atuais embargos de obras

na Vila Planalto, após a análise de cada caso separadamente, levando em

r consideração os seguintes aspectos:aquelas situações em que os moradores
"- estão fazendo obra de construção para seus próprios familiares, ou seja, para

co-habitação unifamiliar, as construções qae estejam obedecendo uma cota

máxima de coroamento que. não ultrapasse 8,50m, '!tendendo ao padrão

máximo de altura da edificação ao qual a Administração Regional de Brasília

há muito tempo vem sinalizando como aceitável e que está suscetível de ser

normatizada, como ainda, que tais construções estejam em áreas regulares e

não em áreas invadidas."

Oficio n° 03012011,â AGEFIS, a AMVP apresentou uma proposta de

um Termo de Compromisso em que o morador se compromete a obedecer a parâmetros

CN I'J OO.7U::!.9::!RIOOU1-18 EnJcl'cço: Av. Pacheco FCI1lUllUC~CCIIIt\) Cllll\Ullilúrio Muuulo C Vila I'h.lllal1l) CEI': 70.31 O-SOU
Fone: 8609<!760 I 8316-9001 Endereço Eletrônico (c-m.nil): <lnl\'ilap1<mnltoCihunnil.colll



!\ssociação cios Moradores da Vila Planalto - /\1'.1\'1'

construção, (cópia em anexo)

"( ... ) a cOlIsiderDçc:.io superior para anrilise L/111(1 n1Ínufu do UIti TenHo de

Compromisso de Ajuste de Conduta. na intel1ç[,o rf& 'po.;si/)/lildr '"

sobrestamento de Autos de Embargos de obras de construçrlO lid Vild

Planal/o ...

Assim sendo, mesmo considerando que a AGEFIS esteja agindo

amparada pela lei, na verdade tais ações agora são motivadas pela prcsenç<1 dos

observadores da UNESCO, com se isso viesse a minimizar os efeitos da descélracterizélção

do Tombamento de BrasílialVila Planalto.

( A Vila Planalto tem sido alvo de diversas açôes da AGEFI~; emitindo

embargos de obras que estariam fora das normas de edificação parél él loc,i1idade. O

problema de fato existe, sendo de conllecimento pLlblico, porém cabe ressaltar que grélnde

parte desse problema foi fruto da omissão dos governos na fiscalizaçiio - que ,Jeveriél tel

sido feita deste o Tombamento/Fixacão da Vila Planalto em 1988-, mas principéllmente. pel<J

falta de coragem, interesse e empenho dos Governos do Distrito Federal 10m regulilrizi1r
~ .

definitivamente a Vila Planalto, deixando a população à mercê da especulaçâo 11 no\)ili~lria.

Oficio nO 039/2011, de 02 de agosto de 2011, ;'I Adminislmção

Regional de Brasilia, quando na ocasião a AMPV e Lideranças da Comunidade d;:) Vil,)

Planalto estiveram reunidas como o Administrador desta Regional, Dr. rVle5si;ls. 581llJO

analisada toda essa problemática da ausência de um norma de gabarito que atenda ;:1 "ILUdi

realidade da Vila Planalto, sendo focalizado, em especial, a questão dos EMBARGOS DE

OBRAS de construção na Vila Planalto, quando a AMVP 'Propôs e jU5tificou a aplicação

pela RA-I de um Termo de Compromisso: (cópia'em anexo) I

"Neste sentido que a AMVP apresenta. respeitosa"'tlnl&. ri dl'recidçáo

superior da Administração Regional de Brasília. em Anexo. Ull1dMioJutafie "m

Termo de Compromisso, como sugestão de proposiç[io t(~cllica d

Administração PC/blicapara que esta possa dar início ao disCipiillrll/,&nlu fias

obras de construção na Vila Planal/o, com a finalidade de possilJililar o
sobrestamento de Aulos de Embargos de obras de construção na Vila

Planalto. mediante a JUSTIFICATIVA:

----------------------- --- _._--_ ...._- -- '" -
CN I'J OI),702.Y::!X'OOO I-I x Flldcn':l,\l: Ih. P:lchl:\,"ll Fcm:llJdL'~ CCIlln1 l \'IlI11llil:ll"il.l t-..II'dnlo CVib fll;l1dhl CU': 70. ,I (1_:'00
h ..ll1c: x(,()l,l •.276tJ ! X~ I (l.t,JOOI Flllh.::rC\'ll Ek'(n,\llil"1l I c-lIlail): :1ll1vibpl:llHt1Itl/f!':;t1l:lil.coll1
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"Reconhecendo que a altura de boa parte das edificações que estão sendo

construidas ou reformqdas, se encontram desconformes com as NGBs

vigentes, a Comunidade pede uma trégua para a liberação destes

EMBARGOS, com o GDF agilizando os instrumentos legais para proceder a

alteração da cota de coroamento máxima a ser permitida (8,50) por meio de

Decreto do Governador, com a elaboração de NGB especifica.Considerando

que os órgãos públicos do GDF já tem sinalizados parâmetros médios que

poderão ser reconhecidos como cota de coroamento (8,50 m), cujos

PAVIMENTOS deverá ser definido pela altura máxima das edificações para a
Vila Planalto, que este procedimento seja executado com brevidade em

razão da peculiar situação vivida com a inaplicabilidade técnica e social das.

atuais normas vigentes.Como medida magnãnima de respeito'e consideração

aos moradores deste Núcleo Pioneiro na construção de Brasilia, que justifica

que tais EMBARGOS sejam analisados não somente sob o crivo regimental

da AGEFIS e das atuais NGBs da Vila Planalto, mas em consonância com as

proposições do Plano de Ação para Vila Planalto,edilado em Maio/2009,

sendo assim observados outros aspectos, tais como: finalidade da obra de

construção/reforma (para uso unifamiliar ou co-habitação familiar), sua

localização regular (dentro dos lotes),o titular responsável pela Unidade

Imobiliária."

r'-..
Recentemente, a AMVP participando ativamente da Conferência

Dist[ital das Cidades Extraordinária- Conferência Regional de Brasília-29 de outubro de

2011, referendou a AGENDA POSITIVA - AS MAIORES PRIORIDADES DA VILA

PLANALTO, (cópia anexo), apresentada neste evento, sen(lJoque no seu item 3 e 3.1, foi

enfatizado a neCessid?de da implantação do Plano de Ação para á Vila Planalto e a

alteração da NGB da Vila Planalto contemplando uma nova cota de coroamento das suas

ed ificações:

"3) Que seja feito de imediato a nomeação dos membros do Grupo
Executivo, responsáveis para a implementação do Plano de Ação para
Vila Planalto, conforme Decretos 31.074/2009 e 31.418/2010.
"3.1- A nossa sugestão é que, como primeira 'ínedida, seja efetuada a
mudança do gabarito das edificações, com a edição de um Decreto que
altere a quota de coroamento atual de 4,50 para 8,50 m, promovendo assim
uma nova adequação das normas construção, estabelecendo parâmetros que
todos deverão respeitar."

CNPJ OO.702.9~8/0001-18 Endereço: Av. I)achcco Fcmalld~ Cl~[llr(lCOllluniHírio Modulo C Vib Plall:llto CEP: 70.310-500
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Associação dos Moradores da Vila Planalto - AM VP '.

A AMVP, para tratar desta questão dos EMBARGOS DE OBRAS na

Vila Planalto, também foi recebida em audiência pelo Secretário de Governo - Deputado
.. ~.

Federal Paulo Tadeu, ao qual foi encaminhado o Ofício nO027/2001, de 07/01/2011, (cópia

anexo) ql:Jandofizemos uma série de ponderações sobre a situação do esquecimento e

abandono, sob todos os aspectos, em que a Vila Planalto tem vivido ao longo_de muitos

anos, emergindo agora a questão dos EMBARGOS DE OBRAS, situação que precisa ser

contornada e solucionada pelo GDF, pois os moradores não podem ser penalizados pela

ausência do Poder Público orientando e fiscalizando. O Secretário de Governo, após ouvir

nossos apelos, acionou o Diretor Geral da AGEFIS para receber a AMVP e encontrar uma

solução harmoniosa para não prejudicar os moradores da Vila Planalto.

( Assim sendo, a Associação de Moradores da Vila Planalto irmanada

com os anseios e desejos das demais Lideranças desta Comunidade, solicitam a vossa

senhoria, de forma emergencial o atendimento do seguinte pleito:

1) Que sejam suspensos os atos de demolições de construções na Vila Planalto pela

AGEFIS, em especial, considerando as coerentes e apropriadas proposições que vem

sendo feitas pela AMVP ao longo do tempo, no sentido de contornar essa situação,

conforme consta os OFíCIOS aqui referenciados.

2) Que seja analisado a proposta técnica apresentada pela AMVP, por meio do Oficio n°

039/2011 à Administração Regional de Brasília, de 02 de agosto de 2011, de um Termo de

( ~ Compromisso a ser firmado pelo morador que está construindo ou finalizando sua obra,

como providencia para adequar as obras de construção na Vila Planalto a u.mparâmetro

que se ajusta a nossa realidade: ~
"

"Neste sentido, que a AMVP apresenta, respeitosamente, à apreciação

superior da Administração Regional de Brasília, em Anexo, uma Minuta

de um Termo de Compromisso, como sugestão de proposição técnica à
Administração Pública para" que esta possa dar inicio ao

disciplinamento das obras de construção na Vila Planalto, com a

finalidade de possibilitar o sobrestamento de Autos de Embargos de

obras de construção na Vila Planalto. "(cópia anexa).

"
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"

c

(.

Parâmetro este a ser estabelecido por essa Regional, tendo por base proposta básica

constante da Minuta da LC -PPCUB, Subseção IX- Da Revitalização da VilaPlanalto, artigo 117,
". ~,

inciso 11, propondo a taxa máxima de coroamento da edificação para a Vila' Planalto de

, 8,50m.

"11 - altura maxlma de 8,50m (oito metros e cinquenta 'centímetros);
incluídos todos os elementos arquitetônicos e instalações técnicas."

Desta forma, a discussão sobre a mudança da NGB da Vila Planalto

no que diz respeito à cota de coroamento das edificações na Vila Planalto, que é de 4.50m

que passará segundo a proposta da SEDHAB para a.50m, irá assim contemplar a grande

maioria das atuais casas construidas ou em fase de construção, que possuem o segundo

pavimento, se enquadrando neste novo parâmetro,

3) No sentido de acompanhar a propositura deste Termo de Compromisso com os

moradores, como ainda, especialmente. do acompanhamento e execução do Plano de

Ação para Vila Planalto pelo Grupo Executivo aqui referenciado (Decretos 31.07412009 e

31.418/2010), sugerimos que seja acatada a proposta de formação do Conselho

Comunitál'io da Vila Planalto para atuar junto a esse Grupo Executivo, apresentada pelo

Associado Fundador da Associação de Moradores da Vila Planalto, quando se propõe que:

• A representação do Conselho Comunitário da Vila Planalto. tenha a sua

composição formada pelos representantes das organizações sociais representativas

dos segmentos sociais organizados da Comunidade. Proposta que está em positiva

consonância com o art.45, do Estatuto das Cidades. Lei Federal nO10.257/2001.

Capítulo IV-DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE. Em anexo,' cópia desta
, ~.

proposta apresentada à Conferência Regional de Brasília, recebida pelo Diretor de. - . ' ....~,
Desenvolvimento Ecoilômico da Administração Regional de Brasília em 27/10/2011. O

artigo 45 acima referenciado detenmina:

"Art.45- Os organismos gestores das reglOes metropolitanas e

aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação

da população e de associações representativas dos vários segmentos

sociais da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas

atividades e o pleno exercício da cidadania,"

CNPJ 00.702.928/0001.18 r~Jldcrcço: Av. Pacheco Fcmalldcs Centro Comunitário Modulo C Vil" Planalto CEP: 70.310-500
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(.

Como ainda, oportunamente, tendo em vista que essas questões de

edificação e preservação do conjunto urbanístico estão sendo discutidas nos fóruns
, ..••...

adéquados, como o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) e

no PlanoDiretor de Ordenamento Territorial (PDOT), com particípação ativa desta entidade e

das Lideranças da Comunidade, e também pelo impacto social que isso poderá.causar na

comunidade, que sugerimos os seguintes ajustes a essa Minuta de Projeto de Lei

Complementar elaborada pela equipe técnica da SEDHAB, que nos artigos 114a 119,da
Subseção IX-Da Revitalízação da Vila Planalto:

a) "Art. 117, inciso 111- taxa de ocupação de 60%(sessenta por cento)"- sugerimos, tendo em

vista a atual constatação da realidade da Vila Planalto, que seja proposto :" rtaxa de

ocupação de 80% (oitenta por cento)";

b) "Art.117, inciso V - 2 (duas) unidades habitacionais por lote,' sendo vedado o

desmembramento e o remembramento;" sugerimos, também, sob a mesma argumentação

da atual realidade da Vila Planalto, a possibilidade de : V- 3 (três) unidades imobiliária por

,lote ". •
•

Presidente da Assoc' Moradores da Vila Planaltos

Em .anexo cópias: Ofício nO029/20 1 a AGEFIS, Ofício nO030/2011 a AGEFIS, Ofício nO
'039/2011,(anexo Termo de Compromisso), AGENDA .pOSITIVA - AS MAIORES
PRIORIDADES DA VILA PLANALTO, Proposta 'de formação do Cons~lho Comunitário da
:Vila Planalto à Conferência Regional de Brasilia, .,'

0''-'' ,.'"
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Associação dos Murado~:> da Vila Planalto AMVP

Oficio AMVP N° 039/2011

PrezadoSenhor,

Brasília, 02 de agosto de 2011.

" -.
(

Cumprimentamos Vossa Senhoria, para nesta oportunidade tratar

especificamente da questão dos EMBARGOS de obras de construção de moradias na Vila

Planalto, feitas pelos titulares responsáveis pelas Unidades Imobiliárias para seus próprios

familiares, ou seja, para co-habitação unifamiliar, como das entidades religiosas e beneficentes,
e solicitaro que se segue.

A Vila Planalto área Tombada e Fixada pelo Governo do Distrito Federal
em 1988, está conforme o art.3° do Decreto na 14.663, de 05/04/1993 sob a responsabilidade
daAdministração Regional de Brasilia.

.- Para apenas rememorar, lembramos que o Assentamento da Vila Planalto

terminou no final de 1994, conforme as regras firmadas pelo Decreto n012.247, de 05/03/1990,

encerrando apenas a primeira fase da Regularização das Unidades Imobiliárias da Vila

Planalto, concedendo ao moradores titulares originais o "Termo de Ocupação Provisória de

Unidade Imobiliária". Já a segunda fase - da regularização fundiária não foi até hoje

implementada, de responsabilidade, especialmente, da TERRACAP e da Administração
( Regional de Brasília, com o apoio do DEPHAe outras Secretarias.

. ~
Ef\l Audiência Pública realizada no Auditório da Cãmara Legislativa do

Distrito Federal, em 30/q~/2b11, o Secretário de Desenvolvimento.'Urbano e Habitação

Atualmente, Geraldo Magela e o Subsécretário de Regularização Fundiária, Chico Floresta,

afirmaram que a Vila Planalto será uma das primeiras cidades a serem regularizadas com a
entrega da Escritura definitiva aos seus moradores.

lIustrissimo Senhor,
Or. Messias de Souza
MO. Administrador Regional de Brasília
C>overnodo Distrito Federal
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Em relação as Normas de Gabarito para construção da Vila Planalto,

estas-.sofreram ao longo dos anos alterações pontuais substanciais, mas cuja aplicação formal

não foi realizada pela Administração Regional de Brasília.

Considerando, que a NGB 164/90-Uso Misto original da Vila Planalto,
estabelece nas Disposições Gerais: -

"18e- "Fica observado quanto ao uso de materiais de construção para todas as
edificações existentes ou a construir:

18e.1 - É vedado o uso de telhas cerâmicas de qualquer espécie, marca ou
qualidade, sendo permitido o uso de telhas onduladas, em fibrocimento ou em
aço galvanizado.

18e.2 - É vedado o uso de ferro, aço ou alumínio na fabricação de janelas,
portas, elementos vazados(ripados,treliçados)..."

Considerando, que posteriormente a Lei nO 1.231 de 21/01/1996,

altera as normas de edificação dos lotes que menciona, situados na Vila Planalto,

com as seguintes autorizações:

• Fica permitida a construção do sub-solo como pavimento optativo;
• Fica permitido a utilização de material metálico em ferro, aço ou aluminio na fabricação e na
montagem de portas, janelas e demais esquadrias e elementos de iluminação, ventilação,
segurança.

• É admitido o uso de telhas cerâmicas na cobertura das edificações.
• As paredes internas e externas das edificações poderão ser executadas em alvenaria,
facultando-se o uso de madeira para revestimento na sua face externa.
•É permitido o cercamento de todas as divisas do lote, laterais, de fundo e frontal, com altura
máxima de dois metros com os seguinte materiais: madeira, vegetaçâo, alambrado,
alvenaria.

Considerando, que a Vila Planalto foi incorporada aopatrimõnio da
•" TERRACAP, conforme registro de 28/06{1990, e tem os seus lotes registrados individualmente

d~;,acordo com o Projeto Urbanistico de Parcelamento-URB-90/90, pelo Memorial Déscritivo-

MDE-90/90 e pelas Normas de Edificação, Uso e Gabarito-NGBs 90/90,163/90,164/90,165/90

e 58/91, sendo aprovado pelo Decreto 16.226/94, de 28/12/1994, DODF n0250 de 29/12/1994 e

pelo Decreto 19.082, de 11/03/1998, sendo consubstanciado pelo registro em nome da

TERRACAP, em 12/11/1998, no Livro 2, sob a matricula nO46.023, do Cartório o 20 Oficio de

Registro de Imóveis de Brasília-DF;
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Considerando, que a Vila Planalto é um parcelamento regular, com
legislaçãourbanística completa e vigente.

Considerando, que aos padrões de edificações das áreas que circundam

o Plano Piloto de Brasília, como: Cruzeiro, Guará, Lago Sul, Lago Norte e Vila Telebrasília,

onde os gabaritos das edificações tem uma cota de coroamento (8,50 m) que permitem a
construçãode dois pavimentos (térreo mais um pavimento);

Considerando, que a Comunidade da Vila Planalto almeja é apenas um

tratamento isonômico, mais f1exivel, sendo fixado uma cota de coroamento máxima das

edificações semelhante aos Setores Habitacionais acima citados, havendo para tanto um

ajustamento e adequação ás caracteristicas e peculiaridades próprias do Tom~amento da Vila
Planalto;

Considerando, que centenas de moradores da Vila Planalto, necessitando

reconstruir ou reformar suas casas, tentaram junto a Administração Regional de Brasilia

apresentar projeto de construção/reforma, mas a todos eles foi negado os devidos
Licenciamento de obras;

. ~

Considerando, que diante da negativa da Administração Regional de

Brasília em analisar e aprovar tais projetos de construção/reformas, criou-se uma situação de

impasse para todos, por um lado o morador precisando construir/reformar sua casa, por outro

lado a Administração Pública que se recusava a analisar e aprovar tais projetos, esta falta de

sintonia do Poder Público com a Comunidade fez com que muitos moradores premidos pela

necessidade de albergar seus familiares próximos dessem início ás suas obras apenas com os
projetos e plantas aprovadas pelo CREA-DF;

. : Considerando, que o Governo do _.Distrito Federal ao realizar em
~. 4' ~f'"

27/28/11/2008 o 10 Seminário SEDUMA - "A Vila Planalto em Proposta", deu um passo a

frente para enfrentar a realidade vivida por este Sítio Tombado, tendo constatado que este

núcleo residencial vem sofrendo uma série de irregularidades e desconformidades de toda

ordem, ao longo do tempo, pela ausência do Estado na implementação de ações efetivas na

preservação e recuperação em geral, especialmente, das edificações e locais de Tombamento
rigoroso;

Considerando, como resultado deste Seminário foi elaborado pelo Grupo
de Trabalho, Decreto nO29.652, de 28/10/2008, o "Plano de Ação para a Vila Planalto, de

~
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editado em Maio/2009, de conhecimento desta Administração Regional;

Considerando, que este Plano de Ação, apresenta no seu tópico 4.9

ADEQUAÇÃO e CONTROLE DAS EDIFICAÇ()ES IRREGULARES-AGEFIS, fazendo

considerações sobre o tratamento a ser dado para Vila Planalto, pela Agência de Fiscalização

do Distrito Federal-AGEFIS e SUDESA, durante a fase de regularização das ocupações, neste

sentido importante destacar:

"Primeiramente cabe esclarecer que a atuação da AGEFIS está condicionada à
aprovação por decreto governamental dos estudos que serão elaborados
referentes ao Parcelamento(URB/MDE) e às Normas de Uso, Edificação e
Gabarito(NGB)".

"A aplicação dos procedimentos previstos no Código de Edificações do Distrito
Federal em áreas com tantas particularidades está condicionada a decisões
politicas. A atual situação da Vila Planalto é o resultado da atuação ilegal dos
moradores aliada á omissão do Governo na gestão deste sitio histórico urbano.

"A possivel elaboração de novas normas para a Vila e o consequente reestudo
do parcelamento sugere que o procedimento a ser adotado deverá ser definido
fora dos padrões estipulados no Manual de Procedimentos Fiscais."

Considerando, conforme expresso neste Plano de Ação para a Vila

Planalto, pg.23, item 4.5.2.- INSTRUMENTOS NORMATIVOS:

"A legislação relativa aos parãmetros construtivos vigentes para a Vila Planalto
está consubstanciada nas Normas de Uso e Ocupação do Solo NGBs
90/90;58/91;163/90;164/90 e 165/90.A aplicação dessas Normas de Edificação,
Uso e Gabarito' é praticamente inviável diante do atual quadro das
desconformidades constatadas no conjunto urbano".

"Os parámetros de uso e ocupação do solo foram definidos, na época de
elaboração das NGBs, considerando-se o cadastro dos levantamentos
topográficos dos lotes e edificações existentes, realizado pelo Grupo Executivo
de Assentamento da Vila Planalto(GEAP),que na ocasião tinha controle de todas
as intervenções propostas. Com a extinção do GEAP e o repasse da atribuição
da gestão da Vila à Administração Regional. boa parte deste cadastramento se
perdeu e a verificação e o controle de itens do tipo afastamento obrigatório, onde

",' deveriam ser mantidos os afastamentos originais, reveIOl.j-seimpossivel."..
"Sendo assim a Administração Regional não tinha como proceder a análise
e aprovação de projetos de arquitetura e a consequente emissão do
licenciamento. Tal fato foi reforçado com a não emissão pela TERRACAP
do instrumento de Concessão de Uso aos moradores, que não tinham
assim como comprovar a titularidade dos lotes. Sem a comprovação da
titularidade a Administração não analisava os projetos"

. "Verifica-se então a necessidade de se elaborar novas NGBs com base,
principalmente, no levantamento do uso do solo, nas taxas de ocupação e nas
alturas das edificações, que encontram-se desconformes com as NGBs
vigentes."
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Considerando, ser importante destacar que a Administração Regional de

Brasilia vem há um bom tempo, sinalizando para a Comunidade da Vila Planalto, a disposição

de permitir a construcão das casas com um pavimento a mais além do térreo, os chamados

"sobrados", desde que a cota de coroamento (altura da edificação, incluindo a c:aixa d'água)

não ultrapasse um certo limite (8,50 m);

Considerando, que a sinalização acima referida, foi oficialmente

confirmada por Carta do Administrador Regional de Brasília de 16/04/2004 ao Governador do

Distrito Federal, (cópia anexo) com a apresentação de uma proposta de alteração da altura das

edifícações da Vila Planalto, atuando conforme suas prerrogativas legais, disposto pelo inciso

11, do art.3°, do Decreto n014.663, 05/04/1993;

Considerando, ser importante ressaltar, que a RA-I, ao longo de mais de

uma década, permitiu que essas construções fossem realizadas sem impedir concretamente a

realização de tais construções (liberando tacitamente), que agora, assumindo o seu papel de

responsável direta pela Vila Planalto, deva tomar as iniciativas concretas visando a

normalização da Vila Planalto;
~

Considerando, que o natural dinamismo de um núcleo habitacional como

o Conjunto Vila Planalto, inserido na Brasília moderna, igualmente Tombada como Patrimônio

pela UNESCO em 19B7, acaba por determinar a sua inserção no contexto e no padrão das

edificações de Brasilia e arredores, justificando a aplicação de uma norma de edificação

isonômica, mais flexível, preocupação esta refletida pela proposta feita a respeito pela

Administração Regional de Brasília ao Governo do Distrito Federal, da premente necessidade

de ajuste e adequação pontual na NGB da Vila Planalto, fazendo as seguintes ponderações:

"( ...) Senhor Govemador, observando-se atentamente o Qecreto deTombamento
editado pelo Governo do Distrito Federal e as sucessivas modificações
promovidas por vários outros Decretos, chegamos a conclusão de que, para
. atender aos anseios da comunidade da Vila Planalto, o único item a ser
modificado é o da quota de coroamento fixado em 4,50 m, para 8,50 m, o que
permitiria a construção do pavimento térreo e mais um andar, chamado pelos
moradores de segundo pavimento."

"A comunidade da Vila Planalto tem características única. Seus moradores
vieram dos mais diversos pontos do Brasil e após mais de quarenta anos de
convivência, como se ainda morassem no interior, constituíram um núcleo
habitacional integrado. A comunidade é profundamente apaixonada pelo seu
pedaço de chão. Unidos não permitiram invasões e zelaram todos esses anos
por sua integridade."
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"(...) o que os "vilenses" querem é a oportunidade de adequar a legislação às
suas necessidades atuais e em igualdade de condições com os moradores do
Cruzeiro, Guará, Lago Sul e Norte, com uma guota de coroamento de 8,50
m." "Na busca de criar condições legais e políticas para a concretização desse
objetivo, promovi entendimentos com o IPHAN, que, a nosso convite, enviou o
Arquiteto Màrcio Viana, para reunião com a comunidade, onde obtivemos o
compromisso de colaboração do órgão no processo de regularização. Sob a
coordenação do IPHAN foram contratados dez estudantes de arCjuiteturadas
diversas faculdades existente no Distrito Federal. Foi realizado um completo
levantamento lote a lote, radiografando a situação atual."

"Também participei de reuniões no Ministério Público, com o Promotor Dr.
Paulo José Leite, que se comprometeu a participar do processo promovendo
entendimentos que diminuam o conflito de opiniões e apressam o desfecho. No
entendimento do Promotor, como o Tombamento da Vila Planalto é do Governo
do Distrito Federal, torna-se mais fàcil, um ajustamento do mesmo às
necessidades atuais da comunidade."

"A nossa sugestão é que, como primeira medida, seja efetuada a mudança
do gabarito com a edição de um Decreto que altere a quota de coroamento
para 8,50 m."(...) O estabelecimento de nova cota de coroamento poria fim ao
emaranhado de Leis e Decretos que versam sobre o assunto , sem chegar
porém a um resultado final e concreto."

"A composição das edificações e a nova cota de coroamento proposta não afeta
o conjunto urbano que hoje, mais do que nunca, está Iímitado em seu
crescimento pelo próprio perímetro do Parque da Vila que cerca toda a área. "O
passo seguinte seria comunicar aos moradores a exigéncia de apresentação dos
projetos arquitetõnicos assinados por profissionais devidamente habilitados,
registrados no CREA, à Administração Regional de Brasilia, para aprovação,
emissão de Alvará de Construção e após a conclusão da obra, o consequente,
Habite-se."

Podemos então concluir, conforme aqui constatado, que a Vila Planalto

tem vivido ao longo de mais de 4 décadas esse drama de insegurança nesta questão da

reforma/construção de suas residências, com indefinições e impedímentos de toda ordem.
~

. Urge, portanto, sairmos. deste impasse, em face das razões e

ponderaç!5es' aqui declinadas, que justificam a .ne'cessidade imperiôsa de um ajuste e

adequação da NGB da Vila Planalto quanto a uma nova definição da cota de coroamento

máxima das edificações para a,50m, conforme posicionamento aqui referenciado desta

Administração Regional, bem como, da realidade sedimentada das construções da Vila

Planalto, que seguiu, na esmagadora maioria de suas construções, na ausência do Estado,

esta cota de coroamento máxima, que é a compatível com a atual realidade constatada na Vila

Planalto, considerada tecnicamente e socialmente irreversivel.
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Diante do exposto, que a Associação de Moradores da Vila Planalto,

no seu legitimo papel de defesa dos direitos e interesses dos moradores desta Comunidade,

primando ~ua atuação dentro da lei e da ordem, vem buscar por meio do entendimento com

esta Administração Regional uma forma técnica/administrativa, consensual, para ~ontornar os

atuais EMBARGOS DE OBRAS na Vila Planalto, com a aplicação, especialmente, dos

princípios juridicos da RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE e da EQUIDADE (que

consistena adaptaçãoda regraexistenteà situaçãoconcreta,observando-seos critériosde justiçae igualdade,
ou seja,adaptandoa atualNGBda Vila Planalto,a fim dedeixá-Iamaisjusta, sendoo maispróximoposslveldo

justo para as duas partes - Morador e AdministraçãoPública), considerando a situação atipica e

complexa vivida pela Vila Planalto durante mais de uma década ABSOLUTAMENTE

( abandonada pelo Poder Público, que propomos seja firmado um TERMO DE COMPROMISSO,

pelo Distrito Federal representado pela Administração Regional de Brasilia (e, se for o caso,

também pela AGEFISITERRACAP,) com os moradores da Vila Planalto que estão com suas

obras EMBARGADAS, visando conciliar os direitos dos moradores de poderem construir e os

deveres do Estado em zelar pelas normas públicas, enquanto são ultimadas pela

Administração Pública a propositura de novas normas de edificação que se ajustem e adaptem.-
a nova realidade vivida pela Vila Planalto.

Neste sentido, que a AMVP apresenta, respeitosamente, à apreciação

superior da Administração Regional de Brasília, em Anexo, uma Minuta de um Termo de

Compromisso, como sugestão de proposição técnica à Administração Pública para que esta

possa dar inicio ao disciplinamento das obras de construção na Vila Planalto, com a finalidade

( de possibilitar o sobrestamento de Autos de Embargos de obras de construção na Vila Planalto,

mediante a JUSTIFICATIVA:

" Reconhecendo que a altura de boa parte das edific.açõesque estão sendo
..,.. .•i'~

construídas ou reformadas, se encontram desconform'~scom as NGBs vigentes,

a Comunidade pede uma trégua para a liberação destes EMBARGOS, com o

GD.F agilizando os instrumentos legais para proceder a alteração da cota de

coroamento máxima a ser permitida (8,50) por meio de Decreto do Governador,

com a elaboração de NGB específica. Considerando que os órgãos públicos do

GDF já tem sinalizados parãmetros médios que poderão ser reconhecidos como

cota de coroamento (8,50 m), cujos PAVIMENTOS deverá ser definido pela

altura máxima das edificações para a Vila Planalto, que este procedimento seja
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executado com brevidade em razão da peculiar situação vivida com ª
inaplicabilidade técnica e social das atuais normas vigentes. Como medida

magnãnima de respeito e consideração aos moradores deste Núcleo Pioneiro na

construção de Brasilia, que justifica que tais EMBARGOS sejam analisados não

somente sob crivo regimental da AGEFIS e das atuais NGBs da Vila Planalto,

mas em consonância com as proposições do Plano de Ação paraVila Planalto,

editado em Maio/2009, sendo assim observado outros aspectos, tais como:

finalidade da obra de construção/reforma (para uso unifamiliar ou co,habitação

familiar), sua localização' regular (dentro dos lotes), o titular responsável pela
Unidade Imobiliária.

Assim sendo, rogamos que esta Administração Regional proponha o

sobrestamento dos EMBARGOS das construções da Vila Planalto qu~ atendam aos

parâmetros e as condições básicas a serem estabelecidas por um Termo de Compromisso,

sendo concedida uma autorização precária de término da obra, com o compromisso assinado

pelo responsável pela obra de obedecer aos termos deste acordo a ser firmado.

Presidente da AssociaZ,y6 Mor do es da Vila Planalto

l~rfJ978-2816

Em anexo: cópia da Carta do Administrador Regional de Brasília de 16/04/2004.

....
"

"
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ANEXO - ao Ofício AMVP nO 039/2011 - MINUTA DE PROPOSTA DE TERMO DE

COMPROMISSON° 000 /2011, do Distrito Federal representado pela Administração Regional

de Brasília ( juntamente com a AGEFIS e TERRACAP se for necessário) com morador da Vila

Planaltoque tem obra de construção EMBARGADA.

Pelo presente instrumento, por um lado O Distrito Federal, aqui

representado pela Administração Regional de Brasília ( e a AGEFIS se for necessário, pessoa

juridica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculada á Secretaria de

Estado de Governo do Distrito Federal e a TERRACAP) neste ato representada por seu

Administrador Regional de Brasília, Diretor Geral, Diretor Presidente, doravante denominado

RA-I (AGEFISITERRACAP se for necessário) e por outro lado (morador da Vila Planalto), CPF

nO residente e domiciliada no Acampamento rua no :.. Vila Planalto,

Brasília,DF,CEP nO , doravante denominado COMPROMISSÁRIO, resolvem celebrar o

presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, conforme disposto no S 6° do

art. 5° da Lei 7.347/85, como ainda, (considerando as competências do Diretor Geral AGEFIS,

inciso VIII, art.5° da Lei nO4.150, de 05 de junho de 2008), doravante denominado TERMO,

tendo entre.-6ijusto e acertado, considerando a situação atípica do Conjunto Vila Planalto:

Considerando, que esse TERMO tem por objeto ajustar a conduta do COMPROMISSÁRIO ás
diretrizes gerais traçadas pelos tópicos Preservação do Conjunto Tombado, Adequação e
Revisão do Parcelamento e das Normas de Uso e Ocupação do Solo, Revitalização do

. Conjunto Tombado e Qualificação dos Espaços Urbanos, expressos no Plano de Ação para
Vila Planalto elaborado pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nO29.652, de 28 de
outubro de 2008, editado em Maio/2009, especialmente, o item 4.5.2-INSTRUMENTOS
NORMATIVOS, páginas. 23, 24 e 25 deste PLANO. Este TERMO vai tratar, especificamente,
no tocante as obras de construção que sofreramAutos de Embargo da AGEFIS.
Considerando, que o objetivo do sobrestamento de Embargos de obras de construção no
Conjunto Vila Planalto, destina-se a tão somente aos mora'dores responsáveis titulares de
Unidade Imobiliária que estejam fazendo obra de construção/reform~ para seus próprios
famíliares, ou seja, para.co-habitação unifamiliar, como das entidades religiosas e beneficente;
Considerando, que a Comunidade da Vila Planalto está atualmente reivindicando a
regularização fundiária dos lotes da Vila Planalto e que o atual governo demonstra estar
decidido a realizá-Ia,.como também sinaliza a aprovação de um novo gabarito de construção,
definindo a cota de coroamento da edificação de 4,50m para 8,50m, similares ás das Regiões
Administrativas do Cruzeiro, Guará, Lago Sul, Lago Norte e Vila Telebrasília;
Considerando, que somente as obras em construções embargadas que situam-se em lotes de
ocupação regular, são passíveis deste TERMO, conforme autorizações firmadas pelo Governo
do Distrito Federal - Termo de Ocupação ou de Transferência Provisória de Unidade Imobiliária,
qoncedida pelo GEAP-Grupo Executivo para Assentamento e Preservação da Vila Planalto ou
da Administração Regional de Brasília, bem como de outros documentos pró rios de
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transferência;

Considerando, que a Administração Regional de Brasilia, vem há anos alegando estar
impossibilitadade fornecer licenciamento de obras para a Vila Planalto, conforme consta no
Plano de Ação para a Vila Planalto-Grupo de Trabalho-Decreto nO29.652, de 28 de outubro
de 2008, portaria nO100, de 30 de dezembro de 2008-SEDUMA, de Maio de 2009, item 4.5.2.
INSTRUMENTOSNORMATIVOS, pg.23/24:

"( ...) Com a extinção do GEAP e o repasse da atribuição da Vila à Administração Regional, boa
parte deste cadastramento se perdeu e a verificação e o controle de itens do tipo afastamento
obrigatório, onde deveriam ser mantidos os afastamentos originais, revelou-se impossível.
"Sendo assim, a Administração Regional não tinha como proceder a análise e aprovação de
projetos de arquitetura e a consequente emissão do licenciamento.Tal fato foi reforçado com a
não emissão pela TERRACAP do instrumento de Concessão de Uso aos moradores, que não
tinham assim como comprovar a titularidade dos lotes. Sem a comprovacão da titularidade a
Administracão não analisava os projetos."
Considerando, quanto a fiscalização de obras, o Oficio nO084/2007-SUFIS RAF I, atual
AGEFIS de 13 de setembro de 2007, encaminhou informações acerca das ações de controle
das construções irregulares, realizadas na Vila Planalto (constante na pg.09-do Plano de Ação
para Vila Planalto, aprovado em Maio/2009: "(...) O documento apresenta em anexo
memorandos onde a Sub-Administração da Vila Planalto solicita ao Administrador Regional de
Brasília a presença de fiscais para coibir as construções irregulares, nos anos de 2001 e
2002.", mas esses apelos não foram atendidos, ocorrendo a omissão em tomar tais
providências;

Considerando, ressaltar que no contexto para a regular as autorização das obras de
construção na Vila Planalto, e com o objetivo básico de propor soluções para sanar as
irregularidades constatadas na Vila Planalto, conforme consta no Relatório do Plano de
Verificação n02/2007-SUCON/SEDUMA, o Governo do Distrito Federal promoveu o 1°
SEMINARIO SEDUMA- "A Vila Planalto em Proposta", realizado em 27/28/11/2008,
resultando'na aprovação do Plano de Ação para Vila Planalto, editado em Maio de 2009;
Considerando, destacar que a Administração Regional de Brasília vem desde 2004
sinalizando para a Comunidade da Vila Planalto, a disposição de permitir a construção das
casas com um pavimento a mais além do térreo, os chamados "sobrados", desde que a cota de
coroamento (altura da edificação, incluindo a caixa d'água) não ultrapasse um certo limite (8,50
m), permitindotacitamente que tais obras fossem realizadas; •Considerando, que a sinalização acima referida, foi oficialmente confirmada por Carta do
Administrador Regional de Brasília de 19/04/2004 ao Governador do- Distrito Fe.deral (em

;.~-decorrência de suas prerrogativas legais: inciso li, do art.3°, do Decreto n014.663,0'5/04/1993)
com a apresentação de uma proposta de alteração da altura das edificações da Vila Planalto,
propondo a cota de coroamento da edificação de 4,50m para 8,50 m, considerando, "que as
NGBs originais da Vila Planalto são tecnicamente e socialmente inaplicáveis a atual realidade."

Considerando, que essa disposição de alterar a altura máxima da edificação da Vila Planalto,
consta de proposição e ponderação do Plano de Ação para Vila Planalto, editado em 2009,
pela SEDUMA, página 25-tópico - ALTURAMÁXIMA DA EDIFICAÇÃO.

FIRMAR, o presente TERMO em conformidade com as seguintes cláusulas:,
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Cláusula 1" - Objeto:

É o objeto, especifico, do presente Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta o sobrestamento do Auto de Embargo de obra nO de ,pela
AGEFIS, com vistas ao COMPROMISSÁRIO a adequar sua obra de construção civil,
especificamente, dentro das regras aqui pré-estabelecidas.

Clausula 2" • Das Condições Especiais do COMPROMISSÁRIO

Assume o COMPROMISSÁRIO o compromisso de manter sua obra de construção dentro dos
padrões e parâmetros aqui elencados, com observância das condições especificas aqui
estabelecidas.

2.1- O COMPROMISSÁRIO está construindo (ou reformando) em lote regular, não
caracterizado por invasão pela Administração Pública, ou seja, lote em situação regular,
conforme autorizações firmadas pelo Governo do Distrito Federal - Termo de Ocupação ou
Transferência Provisória de Unidade Imobiliária, concedida pelo GEAP-Grupo Executivo para
Assentamento e Preservação da Vila Planalto, datado de 1992/94, pela Administração Regional
de Brasília, bem como de outros documentos de transferência de posse, similares, que se
ajuste a situação própria;

2.2- A obra de construção do COMPROMISSÁRIO destina-se para uso familiar para seu titular
responsável e para seus familiares ;
Cláusula 3" - Obrigações:

Fica o COMPROMISSÁRIO obrigado a observar na sua obra de construção os seguintes
parâmetros-mínimos:

3.1- O COMPROMISSÁRIO deverá manter sua obra de construção obedecendo as normas
gerais de construção, com a planta assinada por profissional competente, com o registro da
obra- Anotação de Responsabilidade Técnica-ART registrada no CREA-DF.

3.2- O COMPROMISSÁRIO está fazendo esta construção com o único objetivo para o uso
próprio familiar e/ou para seus familiares.

3.3- O COMPROMISSÁRIO deverá manter essa reforma/construção dentro de uma cota
máxima de coroamento de a,50m, conforme disposição, sinalização e permissão tácita
observada há mais de dez anos pela Administração Pública do Distrito Federal.

Cláusula 4". Das pendências para conclusão da obra: ~

O COMPROMISSÁRIO informa as obras que restam a serem concluídas:.~ ~ -.
4.1- Falta para terminar e/ou finalizar a obra, o seguinte: -"'

Cláusula 5" -Cominações:

5.1. O descumprimento injustificado por parte do COMPROMISSÁRIO de qualquer das
obrigações previstas neste TERMO, acarretará em revisão do sobrestamento do Auto de
Embargo, da imposição de MULTA e outros procedimentos legais previstos pelaAGEFIS.

Cláusula 7". Fiscalização:

A fiscalização do cumprimento das obrigações constantes da Cláusula 3" deste Termo será
realizada pela fiscalização da AGEFIS.,
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Cláusula a". Responsabilidade e Foro:

a.1.As obrigações e cominações previstas no presente Termo obrigam ao
COMPROMISSARIO, e eventuais sucessores a qualquer título e a qualquer temp-o.

a.2. Fica eleito o foro de Brasília, DF, para dirimir quaisquer dúvidas ou Iitigios que versem
sobre a questão do objeto deste Termo.

E, por estarem assim combinados, firmam o presente TCAC em duas vias de igual teor, que

terá eficácia de titulo executivo extrajudicial, na forma do art. 5°, 9 6° da Lei 7.347/85.

Brasília, DF, de de 2011.

Distrito Federal - Representado por:

Administrador Regional de Brasilia

Presidente da TERRACAP

Diretor Geral. AGEFIS

COMPROMISSÁRIO

.--
•

•
.'. .~.: ,..,-
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Assunto:

\.

Brasília, DF,27 de outubro de 2011.

Na qualidade de Associado Fundador da Associação de Moradores da
Vila Planalto e Presidente da Associação Comercial da Vila Planalto, apresento a apreciação
desta Conferência em consonância com os pressupostos e objetivos por esta elencados, tendo
em vista a Lei de Uso e Ocupação do Solo-LUOS - que estabelece os parâmetros e
diretrizesurbanísticas de uso e ocupação do solo.

Apresentar proposta, quanto ao Item 2 (da Lei de Uso e Ocupação do
Solo-LUOS)- Definição da composição e da organização dos Conselhos das Unidades de
Planejamento Territorial (CUP) e dos Conselhos Locais de Planejamento Territorial e
Urbano(CLP), para para a estruturação do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do
Distrito Federal - Sisplan.

Proposta da formação do Conselho Local de Planejamento Territorial e
Urbano da Vila Planalto (Conselho Comunitário da Vila Planalto) para
representar a Comunidade da Vila Planalto junto ao Grupo Executivo,
criado pelo Decreto nO31.074. de 23/1112009. para implantação do Plano
de Ação para a Vila Planalto, como da Lei de Uso e Ocupação do
Solo-LUOS, atuando na condição de Conselho Local de Planejamento
Territorial e Urbano(CLP), no processo de REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA DA VILA PLANALTO e aplicação prática do Plano de Ação
para a Vila Planalto.

Considerando, o chamamento público que está sendo feito junto as
Comunidades de Brasllia, como da Vila Planalto em mensagem divulgada por Jean Carmo
Barbosa, Coordenador da Conferência da Região Administrativa de Brasília, de 19/10/2011 e
do Sr.Luciano Lucas Sub administrador de Brasília.DF;

Considerando também, que o Governo do Distrito Federal, por intermédio
da SEDHAB e da Secretaria de Regularização Fundiária do DF, órgãos responsáveis pela
regularização fundiária no DF, cujos respectivos Secretários: Geraldo Magela e Chico
Floresta I'íresentes a Audiência pública realizada, em 30/05/2011, no Auditório da Cãmara
Legislativa do DF, de iniciativa do Deputado Distrifál Cristiano Araújo, para tratar em especial
da Regularização Fundiária dos lotes da Vila Planalto, quando na ocasião afirmaram que a
Vila Planalto será uma das primeiras cidades a serem regularizadas com a entrega da
Escritura definitiva dos lotes da Vila Planalto aos seus moradores;

Considerando, que o Governo do Distrito Federal reconhecendo a
necessidade de debater a realidade da Vila Planalto, realizou em 27/28/11/2008, o 1°

~

semináriO SEDUMA- "A Vila Planalto em Proposta";

\/ ' Considerando, que como resultado deste Seminário foi elaborado pelo
t/ .. drupo de Trabalho, Decreto nO29.652, de 28/10/2008, o "Plano de Ação Para a Vila Planalto,

'! de Maio/2009, seguindo-se com a edição dos Decretos nOs:31.074, de 23/11/2009 e 31.418, de
15/03/2010. relativos a criação do Grupo Executivo para implantação deste Plano de Ação;



r
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Considerando, que em várias ocasloes de Encontros/Reuniões, das
Lideranças da Comunidade como de suas Entidades Representativas - AMVP / ASCOMVIP,
com as autoridades da SEDHAD e da Secretaria de Estado da Secretaria de Regularização
Fundiária do Distrito Federal, como na ocasião da reunião do Secretário CHICO FLORESTA
com a direção da Associação Comercial da Vila Planalto, em julho/2011, este tem afirmado da
necessidade da Comunidade se mobilizar para apresentar propostas da formação deste
Conselho Comunitário, para atuar especificamente junto ao Grupo Executivo para
implantaçãodo Plano de Ação para Vila Planalto;

Considerando, as premissas firmadas pelos Decretos de Fixação e
Assentamento da Vila Planalto, respectivamente 11.079/88 e 11.080/88, em que a Vila
Planalto foi Assentada e Fixada dentro do Programa Habitacional de Interesse Social do
Distrito Federal; sendo nossa maior prioridade a REGULARIZACÃO FUNDIÁRIA, e que esta
ocorra nos mesmos moldes da legislação aplicada na Vila Telebrasília, Lei Distrital 3.877/2006
e pelo artigo 17, inciso I, alineas "f e h", da Lei Federal de Licitação nO8.666/93,
acrescidos/alterados pela Lei Federal n.11.481/2007, os quais agora preveem a "Alienação
gratuita ou onerosa de bens imóveis construídos, destinados ou efetivamente utilizados no ãmbito
de programas habitacionais ou relJu/arizaçãO fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou
entidades da administração pública'~ desta forma. permitindo a existência do instituto jurídico da
ALIENAÇÃO junto com o da UTILIZAÇÃO (Contrato Concessão de Uso, já previsto VP);

Considerando, a necessidade de ser acatada a proposta feita pela
Lideranças da Comunidade, pela AMVP e ASCOMVIP, na atualização do Plano Diretor de
Brasília/DF, aprovado pela LC n.803/2009, para que a Vila Planalto retorne novamente a ser
enquadrada, como anteriormente' estava, na condição de Núcleo Habitacional Pioneiro na
construção de Brasília, Fixada e Assentada dentro do Programa Habitacional de Interesse
Social do Distrito Federal; a proposta apresentada foi a seguinte:

r "Que seja acrescido a LC- n.803/2009 - do Plano Diretor, ao art.126,

)

nas Zonas Especiais de Interesse Social-ZEIS e art.127-" Areas de
Regularização de Interesse Social terão prioridade na regularização
fundiária promovida pelo Poder Público", sendo aí incluído a Vila
Planalto.

Considerando, que o pressuposto para a realização do processo de \
regularização fundiária de interesse social é a existência de assentamentos (sem título de
propriedade) ocupados por população de baixa renda, que o Poder Público tenha o interesse
em regularizar,que foi o caso da Vila Planalto (art.50, Lei n.11.977/2009), cujo Levantamento
sócío-econômico realizado na Vila Planalto pela SHIS em 86/87, comprovou que a maioria
da população da Vila Planalto era composta por famílias de baixa renda, tendo este fato
justificado a Fixação/AsseRtámento da VP dentro do Programa Habitacional de Interesse
Social do Distrito Federal, pelos Decretos nOs11.079 e 11.080/1988:

/

Diante do exposto, propomos que na definição da composição e
organização do Conselho Local de Planejamento Territorial e Urbano da Vila Planalto, seja
considerado a previsão legal estatuida pelo art.45, do Estatuto das Cidades, Lei Federal nO
10.257/2001,Capitulo IV- DA GESTÃO DEMOcRATICA DA CIDADE, que expressa:

"Ar.45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da
população e de ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS DOS VÁRIOS.
SEGMENTOS DA COMUNIDADE, de modo a garantir o controle direto de suas
atividades e o pleno exercício da cidadania",
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Desta forma, representando na prática o Conselho Comunitário da Vila
Planalto para atuar junto ao Grupo Executivo para implantação do Plano de Ação para a Vila
Planalto, especialmente, no processo de Regularização Fundiária, sendo assim formado
pelas organizações sociais representativas dos segmentos sociais organizados da
Comunidadeda Vila Planalto.

Dentre esses segmentos sociais organizados existentes na Vila Planalto,
temos: Associações Comunitárias, (de moradores, comercial), Associações Religiosas
(católica, evangélica, espírita), Associações Desportivas (Clube Unidade Vizinhança,Clube
Motonautica, Liga de Esportes, etc), Associações Culturais/Artísticas (Liga da Escola Samba da
Vila Planalto,etc), Associações Sociais (AMPARE, Creche Comunitária, etc), Associação de
Educação (APAE),Associação de Saúde (Conselho de Saúde da Vila Planalto).

Neste sentido, colocamos a apreciação da Conferência Regional de
Brasília a proposta supra apresentada, que inclusive já tem apoio de significativas Lideranças
da Vila Planalto.
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De: Hamilton Henriques dos AnjO$-
A'ssociado Fundador da Associação de Moradores da Vila Planalto
Vice-Presidente da Comissão Pró-Regularização Definitiva dos Lotes da Vila Planalto
Presidente da ACECE- Associação Civil Educacional Carrossel de Esperança

À: Conferência Distrital das Cidades Extraordinária
Conferência Regional de Brasília - 29 de outubro de 2011.
Administração Regíonal de Brasília-DF • <J&lY-Y-'
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AGENDA POSITIVA - AS MAIORES PRIORIDADES DA VILA PLANALTO

1) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA dos lotes da Vila Planalto, nos mesmos moldes da
legislação aplicada na Vila Telebrasília, Lei Distrital 3.877/2006 e pelo artigo 17, inciso I,
alíneas "f e h", da Lei Federal de Licitação nO 8.666/93, acrescidos/alterados pela Leí
Federal n.11.481/2007, os quais agora preveem a "Alienação gratuita ou onerosa de bens
imóveis construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou
regularização fundiâria de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração
pública'~desta forma, permitindo a existência do instituto jurídico da ALlENACÃO junto com o da
UTILIZACÃO (Contrato Concessão Real de Uso, já previsto para Vila Planalto, art.5° Decreto
11.080/88).

1.1- Considerando, as premissas firmadas pelos Decretos de Fixação e Assentamento da Vila
Planalto, respectivamente 11.079/88 e 11.080/88, em que a Vila Planalto foi Assentada e
Fixada dentro do Programa Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal.

1.2- O único óbice atualmente para aplicação da legislação acima citada, é o art.4°do Decreto
11.080/88, que proíbe a alienação dos lotes dentro do perímetro urbano da Vila Planalto.
1.3- Para viabilizar a aplicação da Lei Distrital 3.877/2006 e a Lei Federal 8.666/93, será
necessário alterar a redação do referido art.4° Decreto 11.080/88, que poderá juridicamente ser
feito por Decreto do Governador, esta garantia é dada não só pela Lei Orgânica do DF, art.100,

~

. éíso VII, como ainda, em decorrência do art.1° do Decreto n.11.079/88, in verbis:
-- "Considera-se sobre a proteção do Governo do Distrito Federal, a titulo de

. tombamento, o conjunto Vila Planalto."

/\...- 1.4-Portanto, o Governador do Distrito Federal tem prerrogativas próprias lhe outorgadas não
só pela Lei Orgânica do Distrito Federal,' mas especialmente, por estar o Conjunto Vila

~

Planalto - "sob a tutela específica do Governo do Distrito Federal", fato este que se diferencia
I de outros Assentamentos do DF os quais dependem de Leis específicas para a sua criação e

.,. alterações, mas a Vila Planalto devido a sua especificidade com Decreto de Tombamentor especificá, editado em 1988 quando não existia ,a ,CDL-DF, dando assim condições jurídicas ao
Governador na edição deste diploma legal. Anexo cópia de Minuta deste Decreto. -

1.5-Que a regularização seja feita por etapas, conforme na Vila Telebrasília, sendo concedido a
Escritura Definitiva na 18Etapa para aos moradores titulares oríginais, sendo respeitado como
critério o Levantamento Sócio-econômico realizado na Vila Planalto SHIS 86/87, quando
ficou caracterizado que a maioría dos moradores eram de família de baixa renda.

2) Que seja acrescido a LC- n.803/2009 - do Plano Diretor, ao art.126, nas Zonas Especiais
de Interesse Social-ZEIS e art.127 _" Áreas de Regularização de Interesse Social terão
prioridade na regularização fundiária promovida pelo Poder Público", sendo aí incluído a Vila
Planalto. Isto porque, a Víla Planalto, foi Fixada e Assentada dentro do Programa
Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal, na condição de Núcleo Pioneiro da
Construção de Brasília.



3) Que seja feito de i:'tlediato a no.neação dos membros do Grupo Executivo, râspOfisáveis
para implementação do Plano de Ação para Vila Planalto, conforme Decretos 31.074/2009 e
31.418/2010.

3.1."Anossa sugestão é que, como primeira medida, seja efetuada a mudança do gabarito das
edificações, com a edição de um Decreto que altere a quota de coroamento atual de 4,50
para 8,50 m, promovendo assim uma nova adequação das normas construção, estabelecendo
parâmetros que todos deverão respeitar.

4) Formação do Conselho Comunitário da Vila Planalto para atuar junto ao Grupo Executivo
para implantação do Plano de Ação para a Vila Planalto. Considerando que o art.45, do
Estatuto das Cidades, lei Federal nO 10.257/2001, Capitulo IV- DA GESTÃO
DEMOcRA TICA DA CIDADE, expressa que: "Ar.45. Os organismos gestores das regiões
metropolitanase aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e
de ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVASDOS VÁRIOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE, de modo a
garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania". Diante desta premissa
legal, propomos que a representação da Comunidade da Vila Planalto para formação deste
CCVP, seja formada pelas organizações sociais representativas dos segmentos sociais
organizados da Comunidade da Vila Planalto. Conforme detalhamento da proposta já
apresentada as principais Lideranças da Comunidade da Vila Planalto (cópia em anexo).

4.1- Item 2 -" Aplicação do estabelecimento no Estatuto da Cidade no Distrito Federal". na
formação do Conselho local de Planejamento Territorial e Urbano-ClP, quanto ao Item 2 -
Definição da composição e da organização dos Conselhos das Unidades de Planejamento
Territorial (CUP) e dos Conselhos locais de Planejamento Territorial e Urbano(ClP), para
a estruturação do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - Sisplan.
Que seja contemplado neste ClP Regional de 8rasilia, representantes dos segmentos
sociais organizados da Vila Planalto, conforme previsão do art.45 acima citado.

5) Implantação do Setor Comercial da Vila Planalto com a regularização das Unidades
Imobiliárias de Uso Comercial da Vila Planalto, que tenha como ponto de partida a implantação
do Projeto de Revitalização da Praça Rabelo do DEPHA, que consta do Processo nO
141.003.838/99, da RA-I, atualmente na SEDHAB, que foi analisado e aprovado no Seminário-
SEDUMA- "A Vila Planalto em Proposta", de 27/28/11/2008. Que a liberação de todas as
Unidades Imobiliárias de Uso Comercial da Vila Planalto, seja conforme a nova previsão legal,
lei n011.481/2007, que acrescentou ao art.17, inciso I a letra Uh" lei nO8.666/93:
"h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou
permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área até 250
m2(duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de
regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da
administração pública".

6) Item 2-Principais: pontqs a serem debatidos-"Definição das Poli.gonais dos Parques"- que
seja feita a definição do' Parque da Vila Planalto. .,'.'
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Associado Fundador da Assoei ção de oradores da Vila PI ) o /7P~ p.
Vice-Presidente da Comissão Pró-Reg ui 'zaç:- Definitiva dos lotes da Vila Pia alto

Presidente da ACECE- Associação Civil Educacional Carrossel de Esperança
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Anexo 1 - Colifer'ência Distrital Gas Cidades Extraordinária

~onferência Regional de Brasília - 29 de outubro de 2011.

Administração Regional de Brasília-DF

AGENDA POSITIVA - AS MAIORES PRIORIDADES DA VILA PLANALTO- proposta da
nova redação do art. 4° do Decreto nO11.080/88, que fará justiça, em observância aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, contemplando e harmonizando os
todos os segmentos sociais da Vila Planalto: tendo por base e justificativa os seguintes

CONSIDERANDOS:

Considerando o Decreto n° 11.079/88, de 21 de abril de 1988 de
Tombamento da Vila Planalto;

Considerando a aplicação da política habitacional de interesse sócia I
do Distrito Federal visando a normatização do processo de
regularização fundiária na área urbana da Vila Planalto, em
conformidade com os ditames e premissas firmadas pelo Decreto nO
11.080/88;

Considerando, conforme expresso no Decreto nO 11.080/88, "o
anteprojeto do Grupo Consultivo da Política Habitacional para as
Populações de Baixa Renda, aprovado pelo Conselho de
Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente (CAUMA)";

Considerando, em conformidade com o ideário original delineado e
expresso pelos Decretos 11.079/88 e 11.080/88, do Tombamento e
Fixação do Conjunto Vila Planalto, inserido no Programa
Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal;

Considerando estabelecer critérios para regularização fundiária da
área urbana da Vila Planalto. Decreta:

Art. 1° - A titularidade das unidades imobiliárias do Conjunto Vila
Planalto no processo de fixação e preservação, dar-se-á também
através da alienação, conforme previsto no inciso I, letras" f" e " h",
art.17, da Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei Distrital nO
3.877, de 26 de junho de 2006, em conformidade com os critérios de
fixação da Vila Planalto dis ostos no Decreto n° 11.080, deg1 de
abril de 1988. .•• .. ;,

Hamilton

Associação Civil Educacional Carrossel de Esperança da Vila Planalto-ACECE-
Presidente
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OFíCIO N° 030/2011-AMVP

Prezado Senhor,

Brasília, DF, 18 de julho de 2011.

RECEBIDO/AGEFIS

Em ,gI07f1Làs_h_---

A Associação de Moradores da Víla Planalto tem a honra de

cumprimentá-lo, para nesta oportunidade expor e apresentar minuta de TERMO DE

AJUSTE.

Considerando, os entendimentos mantidos a esse respeito no

Encontro da AGEFIS com a Associação de Moradores da Vila Planalto no inicio da semana

passada, quando o Sr.Walterson e o Sr.Airton informaram da possibilidade de se liberar

( _ alguns Embargos, após análise caso a caso, firmando-se uma espécie de Termo de Ajuste

de Conduta;

Considerando, as partícularidades da situação atípica vívida pela

Comunidade da Vila Planalto, onde a Administração Regional ao longo de mais de dez anos

se recusa a liberar Licenciamento de obras de construção;

Considerando, que em respeito aos pflnclplos da razoabilidade e

proporcionalidade, levando-se em conta que muitas obras são de moradores que estão

reformando ou construindo para suas próprias famílias ou para seus familiares ou de

entidades religiosas beneficentes, estando sendo observado o limite máximo da cota de

coroamento de 8,50 m;

Considerando, o Ofício AMVP nO029/2011 a AGEFIS de 11/07/2011,

que faz uma série de ponderações e considerações sobre os Embargos de obras na Vila

Planalto, informando sobre as dificuldades pÇlra o morador poder fazer reforma ou

construção na Vila Planalto devido á indefinição das NGBs da Vila Planalto, atualmente

tecnicamente e socialmente inaplicáveis.

Excelentissimo Senhor
Gleiston Marcos de Paula
Diretor-Geral- AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Governo do Distrito Federal

CNPJ 00.702.928/0001-18 Endereço: Av. Pacheco Fernandes Centro Comunitário Modulo C Vila Planalto eEP: 70.310-500
Fone: 8415-5134 I g1125025 Endereço Elctrônio (~-mail): amvilaplanalto@gmaiLcom
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Diante do exposto, que a AMVP apresenta, respeitosamente, à Vossa

consideração superior para análise, uma Minuta de um Termo de Compromisso de Ajuste

de Conduta, na intenção de possibilitar o sobrestamento de Autos de Embargos de obras de

construção na Vila Planalto.

Lembramos oportunamente, que muitos moradores que em respeito a

lei e ordem estão com suas obras paralisadas, amargando prejuízos de toda ordem,

aguardando ansiosos que a AGEFIS possa logo proceder a análise dos casos passíveis de

liberação, atendendo àqueles que puderem se enquadrar a esse TERMO DE AJUSTE.

~ Neste sentido, a AMVP agradece a atenção, a consideração, o

respeito e a cordialidade, como vem sendo tratada, solicitando uma reunião com a Diretoria

( , competente da AGEFIS para tratar especificamente da aplicação deste TERMO DE

AJUSTE, para o sobrestamento destas obras embargadas.

oradores da Vila Planalto

1) 8415-5134

CNPJ 00.702.928/0001':18 Endereço: Av. Pacheco Fernandes Centro Comunitário Modulo C VilaPlanalto CEp: 70310-500
Fone: 8415~~13418112502~ Endereço Elet~nio (e-mail): arnvitaplan*o@gm?-iLco.ffi
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Anexo - MINUTA DE PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTE DE

CONDUTA NC /2011, a AGEFIS

Pelo presente instrumento. por um lado a Agência de Fiscalização do

Distrito Federal-AGEFIS, pessoa juridica de direito público, autarquia sob regime especial.

com autonomia administrativa e financeira, vinculada á Secretaria de Estado de Governo do

Distrito Federal, neste ato representada por seu Diretor Geral, GLEISTON MARCOS DE

PAULA, doravante denominado AGEFIS e por outro lado ...................• CPF nC

................ residente e domiciliada no Acampamento rua nc Vila Planalto,

Brasilia.DF. CEP nc , doravante denominada COMPROMISSÁRIA, resolvem celebrar

o presente Tenno de Compromisso de Ajustamento de Conduta. confonne disposto no S 6c--
do art. 5c da Lei 7.347/85. como ainda, considerando as competências do Diretor Geral,

inciso VIII, art.5c da Lei nC 4.150. de 05 de junho de 2008. doravante denominado TERMO,

tendo entre si justo e acertado, considerando a situação atípica do Conjunto Vila Planalto:

Considerando, que esse TERMO tem por objeto ajustar a conduta do COMPROMISSÁRIO

ás diretrizes gerais traçadas pelos tópicos Preservação do Conjunto Tombado, Adequação e

Revisão do Parcelamento e das Nonnas de Uso e Ocupação do Solo. Revitalização do

Conjunto Tombado e Qualificação dos Espaços Urbanos, expressos no Plano de Ação para

Vila Planalto elaborado pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nC 29.652, de 28 de

outubro de 2008, editado em Maio/2009, especialmente, o item 4.5.2-INSTRUMENTOS

NORMATIVOS, páginas. 23. 24 e 25 deste PLANO. Este TERMO vai tratar, especificamente,

no tocante as obras de construção que sofreram Autos de Embargo da AGEFIS.

Considerando, que o objetivo do sobrestamento de Embargos de obras de construção no

Conjunto Vila Planalto. destina-se a tão somente aos moradores responsáveis titulares de

Unidade Imobiliária que estejam fazendo obra de construção/reforma para seus próprios

familiares; ou seja. para co-habitação unifal1)i1iar. como das entidades religiosas e

beneficente;

Considerandó, que a Comunidade da Vila Planalto está atualmente reivindicando a

regularização fundiária dos lotes da Vila Planalto e que o atual governo demonstra estar

decidido a realizá-Ia. como também sinaliza a aprovação de um novo gabarito de

construção. definindo a cota de coroamento da edificação de 4.50 para 8,50, similares ás do

Cruzeiro, Guará, Lago Sul, Lago Norte e Vila Telebrasília;

CNPl 00.702.928/0001-18 Endereço: Av. Pacheco Fernandes Centro Comunitário Modulo C Vila Planalto CEP: 70.310-5
Fone: 8415-5134 /81125025 Endereço EletrOnjo (c:-mnil): arnvilaplanalto@gmail.com
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(

Considerando, que somente as obras em construções embargadas que situam-se em lotes

de ocupação regular, são passíveis deste TERMO, conforme autorizações firmadas pelo

Governo do Distrito Federal - Termo de Ocupação ou de Transferência Provisória de

Unidade Imobiliária, concedida pelo GEAP-Grupo Executivo para Assentamento e

Preservação da Vila Planalto ou da Administração Regional de Brasília, bem como de outros

documentos próprios de transferência;

Considerando, que a Administração Regional de Brasília, vem há anos alegando estar

impossibilitada de fornecer licenciamento de obras para a Vila Planalto, conforme consta no

Plano de Ação para a Vila Planalto-Grupo de Trabalho-Decreto nO 29.652, de 28 de

outubro de 200B, Portaria nO100, de 30 de dezembro de 200B-SEDUMA, de Maio de 2009,

item 4.5.2. INSTRUMENTOS NORMATIVOS, pg.23/24

"(...) Com a extinção do GEAP e o repasse da atribuição da Vila à Administração Regional,
boa parte deste cadastramento se perdeu e a verificação e o controle de itens do tipo
afastamento obrigatório, onde deveriam ser mantidos os afastamentos originais, revelou-se
impossivel.
"Sendo assim, a Administração Regional não tinha como proceder a análise e aprovação de
projetos de arquitetura e a consequente emissão do licenciamento.Tal fato foi reforçado com
a não emissão pela TERRACAP do instrumento de Concessão de Uso aos moradores, que
não tinham assim como comprovar a titularidade dos lotes. Sem a comprovacão da
titularidade a Administração não analisava os projetos."

Considerando, quanto a fiscalização de obras, o Oficio nOOB4/2007-SUFIS RAF I, atual

AGEFIS de 13 de setembro de 2007, encaminhou informações acerca das ações de controle

das construções irregulares, realizadas na Vila Planalto (constante na pg.09-do Plano de

Ação para Vila Planalto, aprovado em Maio/2009: "( ...) O documento apresenta em anexo

memorandos onde a Sub-Administração da Vila Planalto solicita ao Administrador Regional

de Brasília a presença de fiscais para coibir as construções irregulares, nos anos de 2001 e

2002.", mas esses apelos não foram atendidos, ocorrendo a omissão em tomar tais

providências;

Considerando, ressaltar que no contexto para a regular as autorização das obras de

construção na Vila Planalto, e com o objetivo básico de propor soluções para sanar as

irregularidades constatadas na Vila Planalto, conforme consta no Relatório do Plano de

Verificação n02l2007-SUCON/SEDUMA, o Governo do Distrito Federal promoveu o 1°

SEMINÁRIO SEDUMA- "A Vila Planalto em Proposta", realizado em 27/28/11/200B,

resultando na aprovação do Plano de Ação Para a Vila Planalto, editado em Maio de 200;

~,oo.,._,."••..,,",..~_,_.""oo~.,~o_'"'".,~,.=,~
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Considerando, destacar que a Administração Regional de Brasília vem desde 2004

sinalizando para a Comunidade da Víla Planalto, a disposição de permitir a construção das

casas com um pavimento a mais além do térreo, os chamados "sobrados", desde que a cota

de coroamento (altura da edificação, incluindo a caixa d'água) não ultrapasse um certo limite

(8,50 cm), permitindo tacitamente que taís obras fossem realizadas;

Considerando, que a sinalização acima referida, foi oficialmente confirmada por Carta do

Administrador Regional de Brasília de 16/04/2004 ao Governador do Distrito Federal (em

decorrência de suas prerrogativas legais, inciso li, do art. 3°, do Decreto n014.663,

05/04/1993) com a apresentação de uma proposta de alteração da altura das edificações da

Vila Planalto, propondo a cota de coroamento da edificação de 4,50 para 8,50 m,

considerando, "que as NGBs originais da Vila Planalto são tecnicamente e socialmente

( inaplicáveis a atual realidade."

Considerando, que essa disposição de alterar a altura máxima da edificação da Vila

Planalto, consta de proposição e ponderação do Plano de Ação para Vila Planalto, editado

em 2009, pela SEDUMA, página 25-tópico -ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO.

FIRMAR, o presente TERMO em conformidade com as seguintes cláusulas:

Cláusula 1" - Objeto:

É o objeto, especifico, do presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta o

sobrestamento do Auto de Embargo de obra nO de ,pela AGEFIS, com vistas ao

COMPROMISSÁRIO a adequar sua obra de construção civil, especificamente, dentro das

regras aqui pré-estabelecidas.

Clausula 2- - Das Condições Especiais do COMPROMISSÁRIO
Assume o COMPROMISSÁRIO o compromisso de manter sua obra de construção dentro

'\.. dos padrões e parâmetros aqui elencados, com observância das condições aqui

estabelecidas.

2.1- O COMPROMISSÁRIO está construindo (ou reformando) em lote regular, não

caracterizado por invasão pela Administração Pública, ou seja, lote em situaçâo regular,

conforme autorizações firmadas pelo Governo do Distrito Federal - Termo de Ocupação ou

Transferência Provisória de Unidade Imobiliária, concedida pelo GEAP-Grupo Executivo

. para Assentamento e Preservação da Vila Planalto, datado de 1993/94, pela Administração

Regional de Brasília, como de outros documentos de transferência de posse, similares, que

se ajuste a situação própria;

CNPI 00.702.92810001-18 Endereç<>: Av. Pacheco Fernandes Centro Comunitário Modulo C Vil_ Planalto CEP: ~
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2.2- A obra de construção do COMPROMISSÁRIO destina-se para uso familiar para seu
.

titular responsável e para seus familiares ;

Cláusula 3" - Obrigações:
Fica o COMPROMISSÁRIO obrigado a observar na sua obra de construção os seguintes

parâmetros minimos:

3.1. O COMPROMISSÁRIO deverá manter sua obra de construção obedecendo as normas

gerais de construção, com a planta assinada por profissional competente, com o registro da

obra- Anotação de Responsabilidade Técnica-ART registrada no CREA.DF.

3.2- O COMPROMISSÁRIO está fazendo esta construção com o único objetivo para o uso

próprio familiar e/ou para seus familiares.

3.3- O COMPROMISSÁRIO deverá manter essa reforma/construção dentro de uma cota

máxima de coroamento de 8,50m, conforme disposição, sinalização e permissão tácita

observada há mais de dez anos pela Administração Pública do Distrito Federal.

Cláusula 4"_ Das pendências para conclusão da obra:

O COMPROMISSÁRIO inforr.1a as obras que restam a serem concluidas:

4.1- Falta para terminar e/ou finalizar a obra, o seguinte:

Cláusula 5" -Cominações:

5.1- O descumprimento injustificado por parte do COMPROMISSÁRIO de qualquer das

obrigações previstas neste TERMO, acarretará em revisão do sobrestamento do Auto de

Embargo, da imposição de MULTA e outros procedimentos legais previstos pela AGEFIS.

Cláusula 7"- Fiscalização:
A fiscalização do cumprimento das obrigações constantes da Cláusula 3" deste Termo será

realizada pela fiscalização da AGEFIS.

Cláusula a"- Responsabilidade e Foro:

a.1-As obrigações e cominações previstas no presente Termo obrigam ao

COMPROMISSÁRIO, e eventuais sucessores a qualquer título e a qualquer tempo.

8.2- Fica eleito o foro de Brasília, DF, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios que versem

sobre a questão do objeto deste Termo.

E, por estarem assim cOmbinados, firmam o presente TCAC em duas'l7ias de igual teor, que

terá eficácia de titulo executivo extrajudicial, na forma do art. 5°, S 6° da Lei 7.347/85.

Brasília, DF, 18 de julho de 2011.

Gleiston Marcos de Paula

Diretor Geral. AGEFIS

COMPROMISSÁRIO

CNPJ 00.702.928/0001-18 Endereço: Av. Pacheco Fernandes Centro Comunitãrio Modulo C Vila Planalto CEP: 70.310-500
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Ofícion. 029/2011/ AMVp.DF

PrezadoSenhor,

Brasília, 11de julho de 2011.

Exrelentíssimo Senhor
. Gleiston Marcos de Paula
Diretor Geral
Agência de Fiscalização dO.Distrito Federal-AGEFIS

I.o

A Associação de Moradores da Vila Planalto tem a honra de
cumprimentá-lo, para nesta oportunídade informar e solicitar o que se segue.

Respeitosamente, nesta oportunidade, levamos a vossa
apreciação superior, as seguintes considerações I ponderações em face dos
Embargos de obras de construção dos moradores da Vila Planalto.

Considerando, que a Comunidade da Vila Planalto está
atualmente reivindicando a regularização fundiária dos lotes da Vila Planalto e
que o atual govemo demonstra estar decidido a realizá-Ia, como também
sinaliZa a aprovação de um novo gabarito de construção, definindo a cota de
coroamento da edificação de 4,50 para 8,50, similares às do Cruzeiro, Guará,
Lago Sul, Lago Norte e Vila Telebrasília;

Considerando, que a quase totalidade das obras em
construções embargadas, situamcse em lotes ele ocupação regular, conforme
autorizações finnadas pelo Governo do Distrito Federal. Termo de Ocupaçãó
Provisória de Unidade Imobiliária, conc;edidapelo GEAP-Grupo ExecutiVo para
Assentamento e Preservação da Vila Planalto, datado de 1993, corno de outros
documentos similares;

Considerando, que antes de iniciar estas construções os
moradores destes imóveis, procuraram a Administração Regional de BrasUia.
solicitando informações de como deveriam proceder para dar início a essas
obras, obtendo como resposta que esta Administração não estava recebendo
consulta para análise e aprovação de projetos de licenciamento de obras' na
Vila Planalto; J~ ~

~, .•l/I
j,)JO}" .
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Considerando, que a Administração Regional de Brasília,
alegava estar impossibílitada de fornecer licenciamento de obras para a Vila
Planalto, conforme consta no Plano de Ação para a Vila Planalto-Grupo de
Trabalho-Decreto nO29.652, de 28 de outubro de 2008, Portaria nO100, de 30
de dezembro de 2008-SEDUMA, de Maio de 2009, item 4.5.2.
INSTRUMENTOSNORMATIVOS, pg.223124

"(...) Coma extinçãodo GEAPe o repasseda atribuiçãoda Vila à
Administração Regional, boa parte des.te cadastramento se
perdeue a verificaçãoe o controlede itens do tipo afastamento
obrigatório, onde deveriam ser mantidos os afastamentos
originais, revelou-seimpossível.

Sendoassim,a AdministraçãoRegionalnão tinha como proceder
a análisee aprovaçãode projetosde arquiteturae a consequente
emissão do Iicenciamento.Talfato foi reforçado com a não
emissãopela TERRACAPdo instrumentode Concessãode Uso
aos moradores, que não tinham assim como comprovar a
titularidade dos lotes. Sem a comprovacão da titularidade a
Administraçãonãoanalisavaos projetos."

Considerando, que essa ausência do Poder Público em
orientar e aprovar os projetos de obras de construção, acabou por induzir
naturalmente que os moradores fizeSsem suas obras, na sua maioria, com
projeto arquitetônico aprovado e registrado no CREA-DF, todos, na esperança
que esta Regional marcasse presença, informando e orientando como
deveriam e poderiam ser execl!tadas tais obras, entretanto, est~ fato não
ocorreu;

Considerando, quanto a fiscalização de obras, o Oficio nO
084/2007-SUFIS RAF I, atualAGEFISde 13 de setembro de 2007, encaminhou
informações. acerca das ações de. cóntrole das construções. irregulares,
realizadas na Vila Planalto (constante na pg.09-do Plano de Ação para Vila
Planalto, aprovado em Maio/2009: "(...) O documento apresenta em anexo
memorandos onde a Sub-Administração da Vila Planalto solicita ao
Administrador Regional de Brasfliaa presença de fiscais para coibir as
construções irregulares, nos anos .de 2001 e 2002.", mas esses apelos não
foram atendidos, ocorrendo a omissão em tomar tais providências;

Considerando, importante ressaltar que no co.ntexto para a
regular as autorização das obras de construção na Vila Planalto, e com o
objetivo básico de propor soluções parasanciras irregularidades constatadas

•

CNPl 00.102.928lO001-18 E~, Av. Pacheco F<:riwldos CenlroCoonuoitirio MQdulQCVu. PIánalto CEP: 10.310-500
F"""s415-SI34 181125025 Endcreç<>El<tr<\lUo (e-nail)' amvilaplanalto@gmaiLeom .



11 •
Associação dos Moradores da Vila Planalto AMVP

na Vila Planalto, conforme Relatório do Plano de Verificação n02/2007-
SUCON/SEDUMA, o Governo do Distrito Federal promoveu o 1° SEMINÁRIO
SEDUMA- "A Vila Planalto em Proposta", realizado em 27/28/11/2008,
resultando na aprovação do Plano de Ação Para a Vila Planalto, editado em
Maio de 2009, cópia que está sendo encaminhada a AGEFIS pelaAMVP;

Considerando, ser importante destacar que a Administração
Regional de Brasília vem desde 2004 sinalizando para a Comunidade da Vila
Planalto, a disposição de permitir a construção das casas com um pavimento a
mais além do térreo, os chamados "sobrados", desde que a cota de
coroamento (altura da edificação, incluindo a caixa d'água) não ultrapasse um
certo limite (8,50 cm);

Considerando, que a sinalização acima referida, foi
oficialmente confirmada por Carta do Administrador Regional de Brasília de
16/04/2004 ao Governador do Distrito Federal (em decorrência de suas
prerrogativas legais, inciso 11, do art.3°, do Decreto 1'1°14,663,05/0411993) com
a apresentação de uma proposta de alteração da altura das edificações da Vila
Planalto, propondo a cota de coroamento da edificação de 4,50 para 8,50 m,
considerando, que as NGBs originais da Vil;:! Planalto são tecnicamente e
socialmente inaplicáveis a atual realidade (cópia a ser encaminhada a AGEflS
pelaAMVP);

Tendo em vista as consideraçqes e ponderações aqui
elencadas, com a finalidade de se poder encontrar uma forma cons~nsual,
pautada nos principios da razoabmdade e proporcionalidade, considerando'a
situação 'atípica e complexa vivida pela Vila Planalto durante ,mais de !!!llir
déCaejaABSOLUTAMENTE abandonada pelo Poder Público.

Sendo assim, solicitamos que sejam liberados os atuais
Embargos das obras em constrl.!ção na Vila Planalto, após análise de cada
caso separadamente, levando em consideração os seguintes ,aspectos:
aquelas situações em que os moradores estão fazendo a obra de construção
para seus própriqs familiares, ou seja, para co-habitaçãounifamiliar; as
construções que estejam obedecendo .uma cotamãxim;:! decorQamentq que

:/' não ultrapasse a 8,50, atendendo ao pad.riiomáximo de altura da edificaÇão o
qual a Administração Regional de Brai,>lIiahá l11uito'tempo vem sinalizando
como aceitável e que está suscetível de ser normatizada, como ainda, que tais
construções estejam em áreas regulares e não em áreas invadidas. .

~J 00,702.928/0001-18 Endciéço: Av, I'olclle<oFemAnde. C""ro Comunitário Modulo C Vil. PlaMlloCEP:'70.31G-5Ol)
Fooc; S4IS-St)4!Sl12sros End=ço lllcuótlio (•..••••~: •••viliPlm;jJ~.c.;;; . .,... , .. ,



Associação dos Moradores da Vila Planalto AMVP

(-,

VantUl
Presidente da Assod

Em anexo cópias: Carta do Administrador Regional de Brasília de 16/0412004
ao Govemador do PF, Plano de Ação para a Vila Planalto, editado em
maio/2009 e ,de Embargos/Notificaçõ~ de, obras d~ construção da 'Vila
Planalto,

CNPJ,OO.702;92MlOOFI8~, Av•.PàÇh<eoFeiriiln""'ee-eomun;ili;0l>lodoIoCvm. Plalia1toCEP:70.310.500
'Fo~ 841s-m4/81ü502sEn&réÇ,,c'Elciõnio(é.mail),unillàplarWto~"l,Ooni . '. ' ... ,-. ..

. -. " ",' .,.... -~ .', ~

--_._~-------
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização
e Desenvolvimento Urbano
Gabinete "GDFJuntas por um IIDYa DF

DESPACHO

Emz,j de março de 2012.

Referência: Ofício nº 007/2012-AMVP-DF (777-000.658/2012)
Interessado: Ass. Dos Moradores da Vila Planalto - AMPV
Assunto: Solicita reajustes na Minuta de Projeto de Lei Complementar

(:

A Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN,

Com vistas às DIPRE, aos cuidados do servidor Graco Melo dos

Santos, para conhecimento e manifestação quanto aos reajustes solicitados na

Minuta de Projeto de Lei Complementar referente a Revitalização da Vila

RECIBO OCTfSUPLANfSEDUMA

Em.Q3_f.!4_J 2012-

A~-<1: _:3; (5'Z 1~.l
RubriCá MatrIcula -!--- .

...." ~
~,./'..

. ,

~ f\dJ..M dJJ qM/~
fu~' V\k -~ """rrn~ ")'VIfl 1Urvt.<J\ oLo ~

~. "
'&v, I O;b c4 ~ OÚ- c?.O~~.

~h~~~tGOV
~~r,éeia\i£13emJ.~is~m;AB

SUP 7.3
Secretaria de Estado de Habitação, "'~g'u7:trl2ação e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13f14 CEP: 70.306-918 - Brasília. DF
Fone(s): (61) 3214.4101 - Fax (61) 3214-4008 •

ASCOllDC/244

Planalto.
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Senhor Secretário,

Sou nascido em Brasília aos 30/05/1963, onde sempre residi, meus
pais são pioneiro em Brasília, ajudaram na construção desta Capital, resido há 12
(doze) anos no Acampamento da EBE da Vila Planalto/DF, acompanhei o
crescimento, desenvolvimento do Distrito Federal, presenciei o surgimento de várias
cidades-satélites e a regularização de tantas outras, todavia, a Vila Planalto se
manteve na mesma condição de irregularidade, provavelmente em função de
interesses econômicos, provocando subdivisões de lotes, construções com diversas
irregularidade, principalmente o 2° e 3° pavimento, gerando um adensamento
populacional e um crescimento desordenado.

Senhor Secretário, peço encarecidamente que o Acampamento da
EBE seja incluído no Plano Urbanístico desta Cidade, uma vez que até esta data não
foi incluso, embora tenha o suporte da Lei nO1.060 datada de 30/04/1996 e publicada
no Diário Oficial do DF aos 02/05/1 996, constando no Art. 2° "Tem direito à
aquisição das unidades de que trata esta Lei os moradores cadastrados pela Sociedade
de Habitações de Interesse Social Ltda. - SHIS, por meio de levantamento
socioeconômico realizado em 1986 e 1987, os moradores que receberam lotes por
transferência e por inclusões, formalizadas perante o Grupo E1ecutivo para
Assentamento e Preservação da Vila Planalto, entre 1989 e 1994, os filhos de
pioneiros de acordo com a Lei nO27 I, de 28 de março de 1992, os moradores das sete
unidades que compõe o antigo acampamento da Empresa Brasileira de Eletricidade -
EBE."

Segue anexa a Lei 1.060 de 30/4/1996 e Declaração do
Coordenador Adjunto do GEAP. CÍCERO UNHARES.

Antecipadamente, agradeço a atenção dispensada.

~~lER
Morador (tel: 3306-2744)

limo. Sr.
Secretário de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano -
SEDHAB
GERALDO MAGELA

- .•• • "I, ~ *'
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DISTRITO FEDERAL . " .

. GABINETE DO.GOII.ERNAOOB., . '._.' . . " _ . _
CEAi> ~ GÂüPO EXEcunve)'pARi\:ÀSSE:N'fÁMe:mo E PRESEAvAÇÁO ClÁVIlA PLÂNA'. . . I..

,.

DECL1l.RAÇ'ÃO . .:

.,
.'~

Declaro para o sdevldos fins que b'Senhor(a)
JOLIO ceSARSOARESALVARENGA.xx.x.xisncrit;(a)' no L~~antamenl
cio-E.conõm1co, realizado pela 'SHIS, em 1986/87, cumpriu todas
exigências do D~creto 11.080/88, est~do ~~r.,'-..t..... . -:.,~ ~'':''
çao de UmaUnidade Imobiliária na Vila Plan, .._o;

>

Brasflia, 14 de j-ulho

Coordenador

,:j..

de 1

GEAP'

, . -.<,. ' •.• ; •. -~ .~ •.. -., •. "'- •.• -.~. ,'., _•••.•. u-: .. -, .• '/.
"



. .'....-....

.. .
•-'" 'p

PREÇO: R$ O,'
•••• 'D.?•• 'd ' . ,

.~
I

i

• 1 .;.1-:,.,_
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.' ../;.;'. LEI N9 1.060, DE 30 DE ABRIL DE 1996

( Àuto"'; do P;ojeto: Deputados I)jSlrilais Marcos Arruda e Luiz Estcvlo )
• :.' . ,. . Dispõe sobre a concessão de títulos de transferênci.a de poS5t

e dominio na Vila Planaho. pelo Governo do DiSUllOFedera
'.. ', . e dá outras providências .

...., ..•• .1. .-I-.&. ., .•.. "-:'._:,.t ...Y,JL .....•.-..•:••••••.' .•••.••.••
.:.:... ~ •.• .:Ii. ..'t ••••: ••0I' 1(.~ ••.y.; ...••... ~'. .' :.,. ...-:' "'''&.. .' ", "0 ::.~.: •••••••• ':~ ••.' • • ••••.........:...,~~.:.~dO:rDistrlto~Federa:

: .',»' ,z=::ys.. li ;

....... QúINTA-FE'IRA, 2 DE~9.Pp_l~96'
• •.•. • • . ,'! .

••
,',

- ..--...F '.-:::J!I ---..,.,..: .:~_.-
lASlUA.'0£ TODOS NOs

•
O GOVERNADOR 00 OISTRlTO FEDERAL. FAÇO SABER QUE A cÂMARA LEGISLATIVA DO
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI. .... .
An. I•• O Governo do Distrito Federal concederá titulo de posse c domiNO aos tItUla•.•• das un,dades
imobiliâria. de uso institucional, misto, comercial e comercial, habitacional da Vila Planalto, RA ' I. .
An. 2" • Tem direito i aquisição das unidades de que tra,a esta Lei os morad~res ~ast"",os pela Sociedade

. de Habitaç6cs de Interesse Social LIda.' SHIS, por meio de levantamento SOClOCCOnoltUCOrealizado em 1986
, I" •.••

_ e 1987; os moradores que receberam lotes por transferencia e por inclus6cs. fonnalizAdas per';',e o GNpor--
Executivo para Assentamento. e Prescrvaçio da Vila PlanaJ,o, enlre 1989 e 1994; os filhos de pioneiros, d. .

, acordo com a Lei n' 271, de 28 de março de 1992; <.>~..!!!!!.(!!l.g!~Ld_~_~~_l},'!i!ia~'I!'. compõe o Intigo
'jampamenlo da Empresa Bruileira de Eletricidade. EBE:--u

.----. -_ •••••••• ~" 'I

An l •• VETX'OO . '..
.>.n. 4•• A conceu1o será efetivada por lermo de compromisso de compra e venda, elo qual constará cláusula I
de /ixaçio de prazo de seis UlOS para consuução e c:liusula de proibiçio da transfetincia do imóvd anles do
cumprimenlo de lodas as obrigaç6cs contratuais. .
An. 5•• Os recursos provenicnaes da conccssio dos imóveis de que trata esu Lei serio uúlizado$ na
implantaçlo de equipamentos urbanos e comunitários exclusivamente na Vila Planalto.
An. 6•• E faculuda ao bc:ocficiário a conccssio do direito neal de uso, com opç£o pela compra, a qualquer'

- lempo.' . .
Panigrafo Único. Em c:aso de compra, os valores pasos iÚNlo de conccssio de uso, devidamenle c:onigidos,
serio abalidos do valor a ser paso pelo imóvel.
An. 7" • A rcgu1atiUçio fundiária e o registro c:anorial das unidades imobiliãrW serio promovidas pelo Poder
Executivo, no prazo de centO e oitentl dias, I conlar da pubticaçjo desta Lei. . . I' •
An. 8'. O Poda" Exec:utivo regulamentará esta Lei no prazo de ceruo e vinle <!iasde a;.t~ .
.>.n. 9" .. ESI-l Lei entrl. em visor na dali dc sua publicaçio. ~""...." o •. , ,-,

Alt 10: Rçv~iÇ ".di&posi~ em ÇOOlririo. .' .. ' '. :.;.; -"
:. . Bruilia. 30 de abril de 1996

108'da RcpUblica. )7" d. Brasil;'
_ •••• _, • • •••••• 0
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização
e Desenvolvimento Urbano
Gabinete

DESPACHO

Em, (74 de abril de 2012.

~GDF
Juntos por llII'l nllVODF

".-- !

Referência: Req. 103-000.230/2012
Interessado: RONALD TECHMEIER. .;;0-"

Assunto: Inclusão do Acampamento EBE no Plano Urbanístico e aquisição de
moradia

A SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SUPLAN,

Encaminho o presente documento, com vistas a Comissão de Elaboração do

Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB para conhecimento e

consulta sobre a inclusão do Acampamento da EBE no Plano Urbanístico da Vila Planalto

solicitadápelo Senhor Ronald Techmeier.

'rK- l\aU...1'Y\ Dto r;;,(h1j ~ n__

-A; 7'r\~ a - --~v.
~O(A..Q. ~ .

c, ~ -'-(VLWi~.
~) <1'1 ~ 4f ek WI-6

--f.-.' L~~ ó-h?
r I boanza Lojies ÚI ;ebol
Especialistaem Pol.Publ.e Gesl.Gov.

Secretari~~â~j~~~.{'j~ Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano
sd'!l"Qu<ilfr" ii6 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036-918 - Brasília - DF

Fone(s): (61) 3214-4004 e 3214.4007 - Fax (61) 3214-4008
ASCOLlDC.3S

'".'~ ,"'~;-.': -, ....~. .,. -.•.. ..•. o'r A""". , . - -' " ~."" -, .. -
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GOVERNO DO DISTRrro FEDERAL

Secretaria de
Urbano

envoMmento0/ a n. _

Processo n~-------

I~\íg
GDF
Juntos por 11mnovo Df

Rubrica --------
Ma1rlleula

Formulário para manifestação por escrito

38 Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico de Brasília
(PPCUB) - 31 de março de 2012

Nome

Cidade

Endereço Lt
6

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Documento de
Identidade RG
E-mail

.~~~~
Assunto (Item da minuta a ser a~te~do:artigo, inCi~'~,pará rafo, aline~91-o~
Qo~~~ cUn )ljXh ~ Ao . L( ~ ~;:£J O~ '~J 1;,CD- ~ --/.lJ.AA .' •

~ ~~ C/U-11 &1JÜ-0

s~e~~o., Q 6 -~\'O-~-'~r'

Justificativa n_7l.
{)~ L)C ~

Secretaria de Estado de Habitação. Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB .'~
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasília - DF 1"1

www.sedhab.df.gov.br

http://www.sedhab.df.gov.br


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de
Urbano

Pr008SSO n~ _

envolvimento
e;,....-;,.. '\
"~I

GDF
Juntos por umnovo DF

Rultrica _

Ma1rleula

Formulário para manifestação por escrito

38 Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico de Brasília
. _:(PPCUB) - 31 de março de 2012 .-

Nome

Cidade

Endereço

"

1-1U..
6B

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Documento de
Identidade RG'
E-mail

V2gQ- O-C=~ d-zl';) 0u- "~
Assunt.o (Item da minuta a ser alJ.eridrc o: artigo, incis~, pará rafo, alíne~~iKo._.~ ~ea~-~~ ~ .~ ~ /1.0 L( •. ~ ~o-co_&1t;::lJ'O~ ~Jl:-:.C0- ~.~. -
~ ~ ~ C/LY1e-UO--.J

Justificativa n_.fJ.U/J 9{ ~

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB _ .
. SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasília - DF I

www.sedhab.dLgov.br

. . "j' ~ ,-. •. "'. >/" "';" ,-
1 ',' •

" - .

http://www.sedhab.dLgov.br


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Juntos por 11m novo P:

e;,
GDFDesenvolvimento

Folhan~__ -----e--

Processo n~_------

Secretaria de Estado de Habita -o R
Urbano

Rubrica __ ------

Matrlcu a

Formulário para manifestação por escrito

38 Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
".' (PPCUB) - 31 de março de 2012

.,
Nome

Documento de
Identidade RG
E-maU.

\

Endereço

Cidade . LA' O
Representa alguma instituição/órgão? Qual?

~.

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)

dJL é/::3 o ':Yl.,j--:>

L 8{V?~~

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasília - DF

www.sedhab.df.gov.br

! .
..

http://www.sedhab.df.gov.br


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e DesenvoMmento
Urbano

Junl05 por lmI no¥o PF

Formulário para manifestação por escrito

3" Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasílía
.' (PPCUB) - 31 de março de 2012

Nome

Documento de
Identidade RG
E-mail .

Endereço

Cídade

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)

o an. _

Processo n?------
Rubrica~------

Secretar
SCS Quadra 06

iz ção e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB
otes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasília - DF

www.sedhab.df.gov.br

http://www.sedhab.df.gov.br
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GDF
Juntos por um nGVo DF

Formulário para manifestação por escrito

38 Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
"r (PPCUB) - 31 de março de 2012 ..-

Nome

Documento de
Identidade RG
E-mail

Cidade

Endereço

v ' 7
Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)

Sugestão

~~ Jo Y€- dc~~
r0J0~D dv ~ ~'1.e- ~ F
Justificativa

.JI v:.aa..-oJL-
~~CN£;o~

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasilia - DF

www.sedhab.df.gov.br

. ~', . , , ' o." .'

http://www.sedhab.df.gov.br
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Urbano
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Processo n~ _
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Rubrica -------
~Ia

Formulário para manifestação por escrito

38 Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
(PPCUB) - 31 de março de 2012 ",

Nome

Cidade

Endereço. I;.

/7N I\;;", F
Representa al~umainstituição/órgão? QUal~ I ( ~ ,

A/~ (lt&u1Y!~ ~0 UM

Documento de
Identidade RG
E-maU

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasília - DF I

www.sedhab.df.gov.br

. ,

http://www.sedhab.df.gov.br
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Juntos por um !O'IO DF

or escrito

Folha n? """0-._--~
p~Sson? -------Rubrica-
Matricula

Formulário para mam

GOVERNO DO DISTRrro FEDERAL

3
8
Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília

(PPCUB) - 31 de março de 2012

Nome

Documento de
Identidade RG
E-maU

Endereço

Cidade
i -1

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

.)~AfHJ l)(J6 tfMu-Z;h:Sr!JI~~ ()4 4 ~~'t?

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)

Ói/ttfE~ 00 /;NUMA;:;;; /.f /J? ~J;j-tJ /If iJ£i 114/.6

Sugestão

JI//f?/I1/f(, tl &ttli,6lfi; /~ tb ~(J //6 4J fl;J6Jb

Justificativa

)jatlt-l't1~ éYRt'.f,iE tb ;:;;; â" 6kI.?d W66lJrr (¥:I6 t/!4E?41!£/~

M dIA .~ ~ &4£.// -r2Jt1-M &Péd?!é!.f â"6f2.£1')A ~ ,4£!tk-o
i16. {/Ji/~ fAl; //IAc /Úd ,{jç-LEt4J/};7~# ~Il=í~ W£ ,4 t:7é't/lAçh

$~ . ~

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano _SEDHAB
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasília _DF

www.sedhab.df.gov.br

, '

http://www.sedhab.df.gov.br
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Formulário para manifestação por escrito

38 Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico de Brasília
(PPCUB) - 31 de março de 2012

Documento de
Identidade RG
E-maíl

Endereço

,i
Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasilia - DF

www.sedhab.df.gov.br

http://www.sedhab.df.gov.br
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38 Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
(PPCUB) .•..31 de março de 2012

Nome

Documento de
Identidade RG
E-maíl

Endereço

Cidade

representa ~gumainstituição/órg,o? Qu.,n ) /)

~ Jl;Jt:;t),r1{'jJlj dj';~111d'1LW'7/<!i M L !v~
I .

o 8n. _

Prooesso n? _

Rubrica -------
H' l-I<:'Secretaria de Estado - .e-Gesen olvimento Urbano - SEDHAB

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13114 CEP: 70.036 - 918 - Brasilía - DF
www.sedhab.df.gov.br

http://www.sedhab.df.gov.br
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. Prooesso n? -
Rubrica _
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~
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Formulário para manifestação por escrito

3" Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico de Brasília
, . (PPCUB) - 31 de março de 2012 .

M~ND~'5
L --2S S

.rV1/l,ó1N\ O e.Q. . l}Q.Ju b ~
f!.,z/C(JiM/õ dfl S~ ch~lp.
f]~~ ~J) f=.

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

tv' ()Lo ! tf&Otbd/te; J/ () f'vt h t(

Cidade

Endereço

Documento de
Identidade RG
E-mail

Nome

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea) .

~QvcIV]l.O'.ê:p;Y .~ ~~fJJ) r#r'V:Arlrx~

. . .

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano. SEDHAB
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036.918. Brasilia. DF I

. www.sedhab.df.gov.br

http://www.sedhab.df.gov.br
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Formulário para manifestação por escrito

38 Audiência Pública doPlano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
(PPCUB) -.31 de março de 2012 ' .

.. ~
/'H rKo ch (vb(1Vl
q 110 '-~f'.

\ E,C 'Ç)) Z- 2-Y<-~
~,~ to G

se>
Rept;esenta alguma instituição/órgão? Qual'? \l>J A ~/ -triLo ('(é72--

Y 14 IV 'O f2 f.A rv::t. C-t--D- 1>_\fb (JÓ\~, í '. s.--1tu-Jf'..t ~
u rf4rvwJL .€;&- fb}J9 SkéyOIQ- ~.-. ei (fi Ff1:!}- (~>,fJ,.. v1f05l1/. I fTu/?L +( (0.- i:: & {05{úP , H .1
Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alinea)

Cidade

Nome

Documento de
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3" Audiência Pública do Plano de Preserva
(PPCUB)- Auditório I do Museu Nacional da

Folha n? ._ ...__ .. I
Processo n? j-------_.
Rubrica .
~fjIRu~':;o::;n:;;j:-:u:;n+:to~Or;r"'b"'a"i1"IS"l;"iC-Oe Brasília

Participação das Entidades: Associação Comercial da Vila Planalto-ASCOMVIP e
Associação Civil Educacional Carrossel da Esperança-ACECE
Representante: Hamilton Henriques dos Anjos- Presidente

. 1l1.0'1~62J

Proposta: A minuta de projeto de lei do Plano de'Preservação do Conjunto Urbanístico de/':
Brasília (PPGUB) - Subseção IX- Da Revitalização da ,Vila Planalto-PLC-PPCUB;' I.

Considerando, que: "Em reunião realizada nesta quarta-feira (28/03),
os conselheiros do Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF (Fundurb) aprovaram recurso
de mais de R$ 16 milhões para ações que visam a preservacão do patrimônio histórico da
Capital; (cópia anexo noticia SEDHAB)

Considerando, o Art.114. Deve ser promovida a regularização urbanlstica
da Vila Planalto, tombada pelo decreto n° 11.079, de 21 de abril de 1988, e assegurada a sua
revitalização, conforme disposto no PDOT.

Considerando, o Art. 115. Com base no Plano de Ação da Vila Planalto,
elaborado pelo Grupo de Trabalho, criado pelo Decreto n° 29.652, de 28 de outubro de 2008, são
indicadas as seguintes ações prioritárias:
1-preservação do conjunto tombado;
11-adequação e revisão do parcelamento e das normas de uso e ocupação do solo;
111-revitalização do patrimônio histórico e cultural;
IV- qualificação dos espaços urbanos;
V- desenvolvimento turistico e social.

Considerando, o Art. 116. Devem ser asseguradas as caracteristicas
essenciais que conferem caráter peculiar à vila por meio de medidas que garantam os princípios do
tombamento, quais sejam:
1-prevalência da escala bucólica;
11-preservação do traçado original das vias;
11/-preservação das edificações e dos espaços de valor simbólico;
IV- manutenção da área de tutela non aedificandi.

Considerando, o Art. 117. São estabelecidos os seguintes parâmetros
de uso e ocupação para a Vila Planalto: incisos 11/e IV;

Considerando, o Art. 118 : Devem ser recuperadas e preservadas, com
usos compativeis com o interesse social e turistico, as seguintes edificações de interesse histórico:,
os incisos: V- Campo da Rabelo - Praça; VI- Alojamento dos Operários da Rabelo.

Diante das premissas estabelecidas pelo Plano de Ação para Vila
Planalto, das proposições constantes na Subseção IX- Da Revitalização da Vila Planalto-
PLC-PPCUB, como ainda da decisão do Fundurb de 28/3/2012, propomos:

1) Que parte destes recursos financeiros aprovados pelos Conselheiros do FUNDURB, para
Brasília, sejam destinados em obras de revitalizacão na Vila Planalto, conforme assegurado
na proposta do PLC- arts.114, 115, inciso 111,116, inciso 111,118,inciso V, VI.



'.VII'd 11.--------
Processo n? . _
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1.1- Art.118. VI • Alojamento dos Operários da r 'eto de
Revitalização do antigo Alojamento de Solteiro da Rabelo, Acampamento Ra e 0- Setor
Comercial da Vila Planalto, feito pelo DEPHA, processo nO 141.003.838/99.
JUSTIFICATIVA:

• Este projeto propõe a dinamização/fracionamento das projeções de "A a L"; através
do fracionamento destas projeções resultando em cerca de 70 (setenta) novas
unidades em tamanhos diferenciados, (25,50,75,100m2

), adequados e específicos à
atenderem as variadas atividades econômicas, necessárias ao suporte comercial da
Vila Planalto; projeto que depende apenas de ajustes finais, em fase de análise na
SEDHAB, atualmente na TERRACAP, requisitado pelo Dr.Renato Castelo.

• Com a implantação deste projeto estaremos resgatando a memória da Vila Planalto,
com a edificações de dezenas de Lojas comerciais a serem construídas nos moldes
do antigo Alojamento de operários'da construção de Brasília, emergindo assim um
Centro Comercial com múltiplas atividades econômicas, que ao lado da Praça. da
Rabelo (Zé Ramalho), a ser implantada, dinamizando toda aquela área,
transformando-a num ponto de referencia para um futuro pólo turístico, econômico,
socíal da Vila Planalto.

• Considerando, que os moradores da Vila Planalto e os representantes das Enticlades
Comunitárias da Vila Planalto participaram ativamente do 1° SEMINÁRIO SEDUMA "
A Vila Planalto em Proposta", realizado em 2008, quando na ocasião foi reafirmado
e ratificado o desejo da Comunidade na implementação concreta deste projeto
comercial do DEPHA de revitalização da Praça Rabelo.

• Considerando, as atuais medidas destas projeções (12 projeções de 160 a 250 m2),
que se assim permanecerem e forem vendidas numa licitação, irão privilegiar apenas
a alguns empresários, em detrimento da maioria; os adquirentes assim irão promover
uma especulação imobíliária, penalizando de forma dramática os micros e
pequenos empresários da Vila Planalto, que há décadas esperam que o GDF
promova uma justa e equitativa destinação destes terrenos comerciais aos
tradicionais comerciantes da Vila Planalto, conforme os dispositivos da Lei
n011.481/2007,que acrescentou ao art.17, inciso I a letra "h" Lei nO8.666/93:
Oh) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou
permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área até 250
m2(duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de
regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da
administração pública".

• Considerando, o Relatório final resultante do 1° SEMINÁRIO SEDUMA" A Vila
Planalto em Proposta", intitulado PLANO DE AÇÃO PARA A VILA PLANALTO, item
5.6 - REVITALlZAÇÃO DO PATRIMÓNIOHISTÓRICO, onde o projeto do DEPHA se
encaixa perfeitamente com a restauração do antigo Alojamento de Solteiro da
Rabelo, transformado em dezenas de lojas comerciais para um atendimento completo
à população da Víla Planalto.
"Para as edificações de preservação rigorosa propõe-se: Elaboração de projetos
individuais de restauração das edificações, considerados como parte de um conjunto
arquitetônico e urbanístico remanescente das seguintes etapas:"(...) Restauração das
Edificações, ..."

• Considerando, a RECOMENDAÇÃO nO01/2012, do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, de 31 de janeiro de 2012:

"(...) adote os procedimentos necessários para a restauração, reconstrução e conservação das
edificações e espaços classificados no P/ano de Ação para a Vila Planalto com de preservação
rigorosa, quaís sejam, "( )o Campo da Rabelo.Praça, o Alojamento dos Operários
Solteiros da Rabe/o "



,
Folha n?- _

P.roc.esSOn?_~_ 3
RubncS[ --_ ..

1.2- Ar.118, inciso V- Campo da Rabelo-Pr a - uüêTambém parte des s recursos
financeiros sejam alocados para implantação da ," . eja "Praça
Zé Ramalho" (em homenagem a pioneiro da Vila Planalto,antigo servidor NOVACAP),
conforme projeto do DEPHA, processo atualmente na TERRACAP(Dr.Renato Castelo).

JUSTIFICATIVA: É um projeto que propõe o aproveitamento ra;cional da antiga área do
Campo da Rabelo, com a implantação de uma AREA LAZER PUBLICA no centro da Vila
Planalto, com uma série de equipamentos: play grounds, quadras polivalentes, parque
infantil, mini anfiteatro p/ apresentação musicais, peças teatrais, shows, etc, sendo assim
beneficiada toda a população, em especial, as crianças, jovens.

2) Alteração dos incisos 111 e IV, do Art. 117. "São estabelecidos os seguintes parâmetros
de uso e ocupação para a Vila Planalto: Para: Inciso 111 - "taxa de ocupação de 80%
(oitenta por cento). Inciso IV: "20% (vinte por cento) de área verde no interior1do lote."
Que certamente se ajustará melhor a atual realidade da Vila Planalto.

3) A inclusão dos seguintes Parágrafos, no art.115 deste PLC-PPCUB:

~ 1°_ .. A implementação imediata do Plano de Ação para Vila Planalto, referido no caput
deste artigo, com a nomeação dos membros do Grupo Executivo-Decreto n. 31.074, de
23/11/2009.

~ 2° - A criação do Conselho Comunitário da Vila Planalto para atuar junto ao Grupo
Executivo, criado pelo Decreto 31.074/2009, para implantação do Plano de Ação para Vila
Planalto, tendo por base o art. 45, do Estatuto das Cidades, Lei Federal n010.257/2001,
Capítulo IV-DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE:

"art.45-0s organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão
obrigatória e significativa participação da população e de ASSOCIAÇÓES REPRESENTATIVAS
DOS VARiaS SEGMENTOS DA COMUNIDADE, de modo a garantir o controle de suas atividades e
o pleno exercício da cidadania."

OBSERVAÇÃO: Proposta neste sentido foi entregue pelo Presidente da Associação
Comercial da Vila Planalto ao Sub-Administrador da Área Central de Brasília da
Administração Regional de Brasília, Dr. Luciano Lucas da Silva, em 27/10/2011, como
sugestão à Conferência Regional de Brasília. Cópia anexo . .2'3 / IO /,z O I t

Associação Comercia da Vil Planalto-ASCOMVIP
Associação Civil Educacion rossel da Esperança-ACECE

Diretor-Presidente

Contato:
Trabalho: 3307-7293 (MPT-PRT-1 O. Região)
8626-3718
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FUNDURB - Conselheiros aprovam recursos p r~a1M3rlservaçã.~_do patrim nio
histórico de Brasília

Em reumao realizada nesta
quarta-feira (28/03), os
conselheiros do Fundo de
Desenvo~nte-Ufbãflo_<;Io
DF Fundurb) aprovaram"
curso de mais de R$ 16

milhões para ações que visam
preservação do patrimônio

hl .' o da C

Entre C as deliberações
configúra o; projeto (Prodoc)
elaborado pela Secretaria de
Habitação, Regularização e
Desenvolvimento

Urbano(Sedhab) com cooperação técnica da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultural (Unesco) visando capacitar e qualificar o Governo do
Distrito Federal, especialmente seu corpo técnico e gestores, para melhor planejar,
elaborar, executar e monitorar as estratégias de preservação do patrimônio tombado de
Brasília. O projeto é uma das ações do Ano de Valorização de Brasilia como Patrimônio
Cultural da Humanidade. Acompanhe mais informações sobre o Ano de Valorização no
site www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br.

A capacitação dos gestores também se deterá sobre o desenvolvimento das políticas
urbanas, habitacionais e de regularização fundiária, visando à adesão ao Programa de
Aceleração do Crescimento - Cidades Históricas (PAC-CH) e, consequentemente, à
implementação de um conjunto de ações governamentais coordenadas de valorização do
patrimônio cultural em Brasília,

Outras duas ações que receberam o aval dos conselheiros foram a restauração da Igreja
São José Operário, localizada na Candangolândia e a reconstrução da Igreja São
Geraldo, no Paranoá. Ambas têm como proponente a Secretaria de Cultura do DF e
figuram como Patrimônio Histórico e Cultural do DF, obedecendo à lei de tombamento
específico.
"Nossa prioridade é a recuperação do patrimônio remanescente da construção de Brasília
com o foco no resgate da memória", pontuou o subsecretário do Patrimônio Histórico e
Artístico do Distrito Federal, José Delvinei. Na ocasíão, o subsecretário citou a Sedhab
como importante parceira neste projeto de conservação do patrimônio,

Também foram aprovados recursos para a elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo
(Luos) e contratação de empresa para realizar levantamentos topográficos - necessários
para o desenvolvimento de projetos urbanos para novas áreas,

O FUNDURB é um fundo de natureza contábil, vinculado à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDHAB, cuja finalidade é captar e destinar
recursos para viabilizar programas e projetos voltados para o desenvolvimento urbano,
institucional e para a preservação do patrimônio existente na área de tombamento de
Brasília, em face do seu reconhecimento como Patrimônio Cultural da Humanidade. Tais
recursos são liberados de acordo com as áreas de aplicação do Fundo, definidas no Art.
10 da Lei Complementar N° 800, de 27.01.2009 e no Capítulo 111 do Anexo I do Decreto N°
30.765/2009, que aprovou o Regulamento de Operação do FUNDURR

http://www.brasiliapatrimoniodahumanidade.df.gov.br.
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Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasília - DF

www.sedhab.df.gov.br
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. Shopping Térreo

.E utilidades em usos. materiais em diversos níveis-culturais-economicos-
sociais e gastronomia. Todos em níveis de ecologia no todo em usos aplicações
e.reaproveitamentos.

Árl=a.também para diversões - aulas.;.. reuniões':" desenvolvimento de
evolução cultural no sistema moderno atual e abrangendo conhecimentos

" /~tambéiÍl espirituais. .r.... (\"'-
-: .I . to ,I '

Um grupo de idosos em .cuidados de um para com ° outro, dispensando
no limite do possível dependência de outros - assim como os desprezados pelos
.Ihos - No grupo acompanhados também de casais. Inclusive com kitinetes no

local e assistentes de saúde, etc.

Para qualquer idade e níveis de escolaridade, adentrando aos agrupados
a mais em outros motivos associativos para diversos assuntos nos mesmos
afIns, que se refira aos diversos meios comunicativos de elaboração de idéias
etc se possível aproveitável para divulgação, palestras escritas etc.

Formação de profissionais simples e de ocupação em atender as diversas
dedicações em doméstico etc.

Nos meios de assistencialismo nos níveis de carentes, etc. complet;:mdo
aulas escolares etc.

Nos diversos derivados de ocupantes nos afins comerciais - rendosos etc,
sempre haverá úma porcentagem para abastecer de fins-financeiros, materiais
etc.

A idéia é mais ou menos esta e claro além de outras emergindo ou
alterando no momento são pré formas a serem melhoradas e elaboradas com
mais critérios e profissionais além de idéia destas sonhadas etc. Todos -serão
bem vindos.
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I - Fundo (c~m muro 50 mts) - Lojas ou Kitnetes de 10 mts (fachada). Fundos 5-10-20.
)ue pode ser feito subsolo ou Sobreloja.
~- Quadra polivalente ou outra obra no mesmo espaço
~- Salão para reuniões, aulas, etc. Inclusive prática de reciclagem leve.
~- Tratamento em reabilitação - recuperação ou prevenção de viciados.
i -Viveiro de pássaros, com permissão do IBAMA
) - Redário
7 - Mesas cf cadeiras ao ar livre cobertura vegetal ou vidros
l-A Sede do CEFE - para Administração do principal objetivo filantrópico
) - Mudas de plantas em venda de pequenos porte aos plantadores.
la - Quitanda - Revenda de produtos granjeiros - sem agrotóxicos.
11- Embalagens - Rações HUrl)anas
/2 - Depósito de material. ..,.' .
13- Horta Ecológica para escolares - Didático
14- Hortaliças sem química
15 - Casa residencial - Moderna
16 ~asa antiga madeira tombada - Patrímônio - Escola de Artes
17- Cobertura de grama - Salão pf palestras, reuniões, aulas e telão
18- Mini Catedral - Externo. Ecumenismo - no Subsolo com abertura no teto, para
;Iarabóias feitas com pet.
19- Um Hexágono - com jardim interno, sauna, sala de aculpuntura, ofurô, tratamento de
>ele, e salão unissex.
~O- Academia de ginástica - Interna e externa
~1-' Cascata - Rio, com tanque para depósito peixes
~2- Lojinhas diversificadas
~3 - Observatório - Planetário em elevação até o topo sem de graus com plataformas de
~mts
~4- Piscina - Acrílico móvel com borda transparente pf
~5- Mesas com cadeiras - cobertura vegetal
~7- Livros, sebo
~8- Biblioteca e Discoteca
~9 Lanchonete Macrobiótica e restaurante em gramas
lO - Placa ç:l ser planejada no sentido em referência
l1 - Avião Teco-Teco - Original (com equipamentos interativos)
~2 - BiO Lavagem

IIB. j. ~". ':~~o~. Carteiras, Brasoes
.~ • > -! '" e Assemelhados

À Partir de uma unktadc sob
encomenda ~ _5OdzI~ de clas5e

ou D05 pont<r.i .utoriz.ado!l
iU~pl-CS~{"'.~ em I-fol..5t,lul"P

Aflno de Oliveira

... -.-.," .• ' - - ~- '. ..

I"ersonal ~Rua. ••n....Casa 10 ActLmp.EBE
(frente ilhaSdo Lngo)Viln Planalto - Brasília - DF
FotIes: (61.) 3306-2032/8112.7242~ . , ,. ---
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CEF- CENTROECOLÓGICOFILANTRÓPICO

FINANCIADOPELACEFOU GRUPO DE PARCEIROS- A CADAUM SUA PARCELA- CABIVELNO
SEUDISPOR:UM EXEMPLO- UMA LOJINHAR$ 10 ou 12 mil.

Eu ocupo uma área desde 1965 - cujo assentamento foi fixado em Lei - DF dos
primeiros acampamentos de obra para fazer Brasília ser uma realidade de um Presidente -

liberto aos sonhos de muitos idealistas. A Vila Planalto está localizada entre os Três Palácios -
Planalto - ~aburu e Alvorada - próximo dos órgãos federais e embaixadas sendo a orla 111. A de
melhor localização com projetos Beira Lago de clubes e Lazeres.e está sendo ocupada por
prédios que impedem o acesso dos visitantes e isto pelaadmlnisiração do DF permitindo e
então porque não fazermos alguma coisa de utilidade .Iivre e em união, o beneficiar outros
livres de egolsmo, vaidade e 'cobiças do exclusivo anseio pelo só/progresso físico-material-
financeiro' de poucos privilegiados que estão fazendo também alguma coisa de útil ao
desenvolvimento- econômico. Nosso ideal e ser leal e coeso com todos os projetos de Paz-
União e liberdade de ações nO unir os idealistas sonhadores de uma vida melhor para todos
sem o descriminar e ou prescindir, um mal, se .conserta com bons, concretando, oferecendo
benignidade "Quem acende uma lãmpada para iluminar o caminho de outros é o primeiro a
ser iluminado". Eu estou fazendo só a minha parte, tocado pela sensibilidade de oferecer meus
pretensos objetivos definitivos" transforriiar uma pequena' idéia em grandes realizações se for
me liberado o espaço que tenho por direitos de ocupar por dezenas de anos, e até agora aos
75 anos de boa vida ... nada construi de fisico ,...material- financeiro, mas tenho tudo que o
dinheiro, poder e glorias não podem comprar que é Saúde física e mental, amigos,
tranqüilidade e Paz.

Todo idealista é um sonhador e só os sonhadores ao vivo e a cores são realistas - Vias
espirituais - Divina se crendo.

Um número de pessoas poderá mais que um 56, se juntando nos mesmos afins. Neste

caso aqui, serãO os que buscam o Servir ao próximo em motivos lógicos e racionais e este

estenderão seus motivos de juntar uteis agradáveis em harmonia com os menos coesos em
projetos ~ue faça o bem servir a quem está igualou quem está precisando ser ajudado - Por
motivos alheios à boa vontade.

Vamos fazer uma parceria a05 interessados em reunir, meios, processos, fórmulas de

coletar os que podem aderir em. sua co-participação. Vamos ouvir os prós e 05 contra e
elaborar um projeto possível, realizáv"el, em busca aos integrados.

Manifeste seu interesse em fazer-se um associado nos ideais de inicio agora

30/07/2010.

Contato Inicial: Alino (61) 3306-2032 / 8112-7242, para as primeiras reuniões.
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Tem gen~~';ue Morre 4e medo de morrer.O que ~-~-:;;:~
Morrem por ano 40 mUh~es em todo mundo ou seja mais
ou menos 3.300.000 por mes ou então 109.000 por dia...
ou ainda 4.500 por hora, resumindo os números, 75 por
minuto só a matéria na terra e nascem proporcionalmente

~

s mesmosnúmerospermanecendoa média de 6 bilhões de terráqueos:
Você sabia?Só a matéria na terra. O espirlto desligado do'corpo fiSiCO)1

morto, vai continuar eternamente vivo e aprendendo. •._----- . ------_.----
~fYi:Todos nós somo:-"Es~irito~~'l
J'ti:J'\. imortais. Quando morremos
estamos livres de prisão escola
internato na Terra .É obrigatório cumprir
todas as fases ou evitar de morrer' I
antes do tempo ou vai ter de voltar.

r'c'~"-:;:--'I-:--d-'A='==b=- =,==D=O=O='="='ooo.== .•c.==o....".,. ~.~-=::_--.\
eu a em e era ~~\ 001 cocolas" "'. __

~ \ lolacf.as e ,) SocorroL...

O
. f' -------f.~--)' domo,adn.( (,.."no. (Os malignos tem
s que se ormam ' . G •. e"ndO)'" d f

' ~o j r e votar a terra
no Amor.Bondade \. ../ .. muitas vezes até
Caridade-Mansos " aprender pela <lo'
Pacientes. Tolerantes vai o que e o amor quem
fazer estágio nas aulas de Jesus. se vicia mata e ou
Até purificar o coração e ver Deus. suicida e pior ainda.'-.:._------, ..~-~,--------._-----_._--,---,/
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, Pr;oposta. para o Item 07 çfa NGf:'I 01-'8~ , ,

\

•

•
Para as áreas SGAN;e SGAS 1t;'/e. se prel/E<' pÇlÍ'aosubsofO a oCl,lpaç,àOtotal. ,
do terrena, .pOIS ISSOé uma tendlma<l dos eentfos urbanos e representa uma

alternativa para wlOImizaf os p-Cll.ernas eh! transito 'no entlJffie

~
Asslrn come ouli as mstitUlç,oes, a Uni"ersldade. locÇllizada na SGAN 70" '\;1');7

•

rtecessl\a uupmVisaras vagas, no caso JrT' terreno alugado. ~rÓXHT1O ao _•

campuS. paI a' um estacionamento de 1~Cu vagas A área. alugada pode ser

.clestirada a outro fn;n compr-orpetendo a,nda maIS o sl~tema víàl'lo ASSlI'Yl.

sugiro a: o(,ypaçao QO Sl!bsofo em 11)0, da area dv lote para que as

IOsti!6lçoes consíga~ garantlf estacloAámemo. proporcionai a sua demanda

•

•

. .

•
RulJcíca
Malrlcula

•
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