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rasília, 30 de Março de 2012.
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PrezadoSecretário,

•

Nesta oportunidade queremos apresentar a essa

Secretaria sugestões para a solução de problemas detectados nos Setores

Hospitalares - Norte e Sul - SHLS e SHLN quanto à revitalização,

reordenamento e ocupação do solo, a fim de que seja propiciada a melhoria no

atendimento dos Hospitais e demais estàbelecimentos de saúde ali instalados.
°.0 , ~

o SHLS e SHLN, por concentrar as mais modernas

tecnologias, diferenciam-se dos espaços de âmbito meramente locais, pois se

trata de referências regionais na área de saúde em .função ge suas

capacidades de concentração de infra-estrutura, recursos humanos

-qualificados e especializados, necessários ao bom atendimento da

coletividade, não somente do Plano Piloto, mas de todo o Distrito Federal e seu

entorno.

Sabe-se que os mecanismos espaciais que movimentam

aqueles locais têm como pano de fundo os cenários de natureza local, regional,

nacional e mundial, onde Brasília, como Capital da República, abriga

simultaneamente em seu seio os Três Poderes da República, com suas

inúmeras autoridades públicas, além de Representantes Dipl?máticos de

diversos países.

Ao
Senhor
GERALDO MAGELA
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDHAB
SCS - Quadra 06 - Bloco A
Brasília DF
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Com es e possibilidades de atendimentos e

como condição para o adequado funcionamento daqueles estabelecimentos, é
necessário que esses setores sejam revitalizados e reorganizados a fim de

capacitá-los para demanda crescente do segmento de saúde suplementar,

.oriundo do aumento populacional e de eventos nacionais e internacionais que

ocorrem frequentemente em nossa Capital, sobretudo com o advento da Copa. ..

do Mundo de 2014..

Dentre os problemas, verificamos os de ordem urbanística, .;

notadamente quanto à infra-estrutura viária daqueles setores (SHLS e SHLN),

estando no limite de sua capacidade, contrapondo as necessidades de

atendimento de urgência em sua área de atuação. Podemos. citar, como

exemplo, a dificuldade do deslocamento de ambulâncias e veículos utilizados

para resgate em função da falta de acessos adequados, livres e desimpedidos,

aos hospitais e prontos socorros.

FOTO: Estaoonamento irregular de veiculas ao longo da Via 1 do SHLS

Este Grupo Hospitalar, formado pelos Hospitais Santa

Lúcia, Santa Helena e Prontonorle, preocupado com o bom atendimento
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médico-hospitalar, vem provid rMm m o objetivo de

oferecer maior conforto, segurança e acessibilidade aos nossos usuários,

trabalhadores e a população em geral.

Neste sentido, visando contribuir com o Governo do Distrito

Federal, contratamos uma consultoria para a elaboração de Estudos de

Impacto de,Vizinhança - EIVs para todo o SHLS e SHLN, contemplando os

, seguintes temas:
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Sistema Viario;

Acessibilidade;

Transporte Público;

Infra-estrutura Urbana;

Paisagismo;

Tombamento de Brasília como Patrimônio Cultural da

Humanidade;

~ Segurança Pública;

~ Normas de Edificação, Uso e Gabarito;

~ Atividades Econômicas;

~Ocupação do Solo;

~ Dados Socioeconômicos;
~ - - Meio Ambiente;

~ Armazenamento e Coleta dos Resíduos Sólidos e

Hospitalares;

~ Outros,

Esses instrumentos urbanísticos têm a finalidade de

contribuir com as comunidades de Brasília, do Distrito Federal e Entorno, que

utilizam os serviços hospitalares e suas atividades complementares, assim

como aqueles que trabalham nos dois Setores, Esse trabalho indica as ações,

programas, adequações e alterações fundamentais para a qualificação e

revitalização daqueles espaços urbanos.
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É import tr entado diversas

situações de difícil solução em nossas edificações, quando constantemente

temos que adequá-Ias' às exigências estabelecidas pelos organismos de

normatização e fiscalização de saúde e de segurança, dentre os quais: Corpo

de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, Secretaria de Estado de

Saúde do DF, Ministério da Saúde e Agências Reguladoras que tratam das

questões da Saúde.

Essas exigências são motivadas por alterações em.normas

específicas e padrões adotados na área da saúde e da segurança. Soma-se a

isso, as exigências do Código de Edificações do DF e das Normas de

Edificação, Uso e Gabarito - NGB que se encontram desatualizadas e não

interagem com as regras e exigências estabelecidos pelas instituições que

tratam da normatização, fiscalização, segurança e funcionamento das

atividades de saúde, configurando um ambiente confuso e incerto para os

necessários investime.ntos a fim de atender as futuras demandas do setor

médico-hospitalar da nossa Capital.

Assim, os EIVs (do SHLS e do SHLN) que apresentaremos

abordam modelos e conceitos do planejamento urbano sustentável, com

propostas de ações, programas, obras públicas, medidas mitigadoras e

parcerias do poder público com a iniciativa privada.

Com a elaboração de estudos dessa natureza, que são

imprescindíveis e de alto custo, estaremos criando um ambiente propício à

viabilização de Parcerias Públicas Privadas - PPPs e da utilização' dos

Instrumentos de Política Urbana, tais como a Outorga Onerosa do Direito de

Construir - ODIR.
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Nossa intenção é buscar o caminho Correto para a

adequação da situação que ora se apresenta. e procurar alternativas e

soluções junto aos órgãos competentes, ligados ao planejamento e à ordem.

urbanística, que nos levem à uma legislação coesa e atualizada que atenda a

presente realidade, assim como as futuras demandas.

Dessa forma, sugerimos a alteração dos artigos 40 e 110

da proposta de atualização da Lei Complementaf<cno803 de 27 de abril de

2009. que trata do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal

-PDOT:

Art. 40. O coeficiente de aproveitamento é a relação entre a

área edificável e a área do terreno,

conforme segue:

I - coeficiente de aproveitamento básico;

/1- coeficiente de aproveitamento máximo.

9 4° Na Zona Urbana do Conjunto Tombado, a área

edificável dos lotes continua a ser indicada pela taxa máxima

de construção ou coeficiente de aproveitamento, definidos.

pela legislação urbanística vigente, até que o Plano de

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília defina a

regra a ser adotada, respeitado o disposto na Estratégia de

Revitalização de Conjuntos Urbanos desta Lei

Complementar.

Art. 110. A proposta de intervenção das Areas de

Revitalização deverá conter, no mínimo:
I - delimitação do perímetro da área de abrangência;

/I - programa básico;
/lI - projeto urbanístico e arquitetônico, onde couber.

. - ~- ..
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S 1°A proposta de intervençao sera prevl

à anuência do CONPLAN.

S 2" Na revitalização dos Setores Hospitalares Local Sul e

,Norte, os coeficientes de aproveitamento a serem aplicados

serão definidos pelo Plano de Preservação do Conjunto

Urbanístico de Brasília - PPCUB ou embasados por Estudo

de Impacto de Vizinhança - EIV e implementados por meio

'de Lei específica, utilizando-se, quando cabível, os

instrumentosjurídicos pre'vistos nesta Lei Complem~ntar.

S3° As Areas de Revitalização que apresentarem propostas

de aplicação de instf1Jmentosou de alteração de índices

urbanísticos não previstas nesta Lei Complementar serão

implementadas por le/ específica de iniciativa do Poder

Executivo.

.". .1.

"O :j

Certos de estarmos contribuindo com o planejamento

urbano do Distrito Federal nesse momento de elaboração de Planos de

fundamental importância para nossa população; solicitamos a apreciação de

nosso pleito.

'"--~'-;''' . '" ~"..-. "" ~-.;. " " ."',.' ,
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Marco Aurélio Garcia de Sousa

......'

CREA:34332 D/MG
,.

Telefone: 3215 - 0285 '

E-mail: marco.aurelio@hshelena.com.br

-------------------------------------- -_:::
Nilor de Souza Mendes

CREA:866 D/DF

Telefone: 3445 - 0580

E-maíl: nilor@santalucia.com.br
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Ao Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado e Habitação Regularização e desenvolvimento Urbano

Proposta referente à Blanilha de Parâmetros Urbanisticos e de-Preservação,
:.!~.•~..•, .. ".:.~'"

AP06, UP 03 Setor de Grandes Áreas Norte e Sul - Quadras 900 e EQ

700/900, folha 6f7, observação n?4.,

Há 40 anos as áreas entre os lotes C e D, B e C das quadras 707/907,

7081908, respectivamente, são utilizadas para trânsito de cerca de 20.000

pedestres da comunidade, com seu acesso monitorado pelo UniCEUB.

Prevendo a desafetação, o UniCEUB candidata-se a licitação para concessão

de uso das áreas acima mencionadas.

Brasilia, 30 de março de 2012

SEPN 707f91J? - Csmpus do UnlCEUB, Bloco 2 - 70790-075 - Brasllia-DF
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Conventlon Co'porale Plaza
Av. Jbirapuera. 2907 conj. 1509
°4°29-200 - 510 Paulo, $P BRASil
tel (11)3522,]652 • fax (n) 3539"3043
e-maU: contllloCshkconsultancy.com

Brasília, DF, 17 de novembro de 2011.

A
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal
Diretoria de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
SCS Quadra 06 Bloco A
70.306-916 Brasília/DF

Ref. PPCUB - sugestão de alternativa ao coeficiente de permeabilidade dos terrenos

Prezados Senhores,

~•• \~,;. •.••~ :;) ;'1' :\.\ t~:l\it 11 ~. :1: .\
:r;;) ti;':;:) ['õ Id!!'1 ;00:.1 :'i"!f: !:;~ti•. , I.!

é~tÜiC:i2\~1JiY::.:;:
(;'';0; _+-\:~ ~g;1l

No âmbito dos estudos do PPCUB, gostariamos de apresentar uma sugestão alternativa à .
exigibilidade de um coeficiente de permeabilidade dos terrenos. Trata-se de uma solução mais.
ecológica, sustentável e economicamente viável.

No Município de. São Paulo, SP, a questão de impermeabilidade do solo causa muitos
problemas frequentemente noticiados na mídia. Há praticamente dez anos foi publicada a LEI
n° 13.276, de 04 de janeiro de 2002 (anexo I), regulamentada pelo DECRETO n° 41.814, de
15 de março de 2002 (anexo 2) para tratar do tema.

Resumidamente esta Lei "Toma obrigatória a execução ~re"Setvatório "'Para.' as.' águas.,.....,
coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes, edificaqos.J?\I ...não, q1!e._.~~.nham'ál;:ea,~j f
impermeabilizada superior a 500m2." A água acumulada nestr reservatório somente p()de ser . I
redirecionada à rede pública de águas pluviais algumas horas jipós parar'de chover;. no 'iriiiiito"'-: j
de se evitar enchentes e alagamentos. ! " . _.',."__ ; "<' i

, ••. ~•.._ ""''''~-'' .•.....:c'''''''''''''''''''l'.~-.,..,.: .•::'~ •..•.•.•._~ •••r

O Decreto prevê ainda a possibilidade de "reuso da água para finalidades não potáveis", como
por exemplo, descargas de vasos sanitários, irrigação de jardins ou para lavar pisos e
garagens. O reuso da água pluvial coletada é uma destinacão mais sustentável e
ecologicamente correta .

. Esperamos desta maneira, ter contribuído com uma sugestão que auxiliará o Distrito Federal a
regulamentar 'de forma mais moderna a questão da permeabilidade do solo e do reuso da âgua
pluvial.

Subscrevemo-nos atenciosamente,

Ú~~~
SHK Consultancy
Carlos Eduardo C. Ferreira
Diretor Administrativo

cferreira@shkconsultancy.com
cel (lI) 9245-9474

mailto:cferreira@shkconsultancy.com
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Convention Corporale Plaza
Av. Ibira_puera•. 29_oJ tanj. _1509
04029'200 . São Paulo, SP BRASIL
tel (11»522-3652 . fax (u) 3539"3043
e-mail;contato@shkconsultancy.com

ANEXO 1

LEI N" 13.276, DE 04 DE JANEIRO DE 2002

Toma obrigatória a execução de reservatório para as águas coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes,
edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 500m'.

(Projeto de Lei n° 706/01, do Vereador Adriano Diogo - PT)
Regulamentada pelo DM 41.814/02

HÉLIO BICUDO, Vice-Prefeito, em exercício no cargo de Prefeito do Município de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Cãmara Municípal, em sessão de 27 de dezembro de
2001, decretou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Nos lotes edificados ou não que tenham área impermeabilizada superior a 500m' deverão ser executados
reservatórios para acumulação das águas pluviais como condição para obtenção do Certificado de Conclusão ou
Auto de Regularização previstos na Lei 11.228, de 26 de junho de 1992.

Art. 2° - A capacidade do reservatório deverá ser calculada com base na seguinte equação:
V=0,15 Ji:AixIPxt
V = volume do reservatório (m3)
Ai = área impermeabilizada (m2)
IP = indice pluviométrico igual a 0,06 mIh
t ~ tempo de duração da chuva igual a um hora.

S 1° - Deverá ser instalado um sistema que conduza toda água captada por telhados, coberturas, terraços e
pavimentos descobertos ao reservatório.

S 2° - A água contida pelo reservatório deverá preferencialmente infiltrar-se no solo, podendo ser despejada na
rede pública de drenagem após uma hora de chuva ou ser conduzida para outro reservatório para ser utilizada
para finalidades não potáveis.

Art. 3° - Os estacionamentos em terrenos autorizados, existentes e futuros, deverão ter 30% (trinta por cento) de
sua área com piso drenante ou com área naturalmente permeável.

S 1° - A adequação ao disposto neste artigo deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias.

S 2° - Em caso de descumprimento ao disposto no "caput" deste artigo, o estabelecimento infrator não obterá a
renovação do seu alvará de funcionamento.

Art. 4° - O Poder Executivo deverá regulamentar a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art.5" - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 04 de janeiro de 2002, 448° da fundação de São Paulo.
Hélio Bicudo, Prefeito em Exercício

Folha n°.-!.-::19~~7-__ ~-
Processo 0° 30PQp 123/t0/L
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ANEXO 2

DECRETO N" 41.814, DE 15 DE MARÇO DE 2002
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Convention Corporate PIUll
Av. Ibirapuera. '2907 conj. 1509
°4°29-200 . São Paulo, SP BRASil
!101 (11»522-3652 . fax (n) 3539"3043
!.mlli1: contatoOshkconsullancy.com
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Regulamenta a Lei n° 13.276, de 4 de janeiro de 2002, que toma obrigatória a execução de reservatório para as
águas coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada
superior a 500,00 m2.

MARTA SUPLICY, Prefeita do Municlpio de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:

Art. 1° - O reservatório previsto no artigo 1° da Lei nO13.276, de 4 de janeiro de 2002, deverá ser exigido nos
projetos de reformas e obras novas de edificações cujos pedidos de aprovação tenham sido protocolados após 5
de janeiro de 2002, de acordo com o disposto no artigo 2° da referida Jei, não eximindo do atendimento integral
às exigências do item 10.1.5 do Anexo I da Lei nO 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e
Edificações).

~ 1°. O reservatório referido no "caput" deste artigo deverá ser fechado, coberto e atender às normas sanitárias
vigentes.

~ 2° - Nos projetos de reforma e obra nova, deverá ser indicada a localização do reservatório e
apresentado o cálculo do seu volume.

~ 3° - Quando aplicado o disposto na alfnea "b" do item I0.1.5 da Lei n° 11.228, de 1992, o volume resultante da
fórmula estabelecida no artigo 2° da Lei nO 13.276, de 2002, deverá ser acrescido ao volume calculado pela
fórmula definida no item 10.1.5.2 do Anexo I da Lei n° 11.228, de 1992.

~ 4° - No caso de opção por conduzir as águas pluviais para outro reservatório, conforme previsto no ~ 2° do
artigo 2° da Lei n° 13.276, de 2002, objetivando o reuso da água para finalidades não potáveis, deverá ser
indicada a localização desse reservatório e apresentado o cálculo do seu volume.

Art. 2° - Nas reformas, o reservatório previsto na Lei n° 13.276, de 2002, será exigido quando houver acréscimo
de área impermeabilizada igualou superior a 100,00 m2 (cem metros quadrados) e a somatória da área
impermeabilizada existente e a construir resultar em área superior a 500,00 m2 (quinhentos metros quadrados).

~ 1° - O reservatório referido no "caput" deste artigo será calculado em relação à área impermeabilizada
acrescida.

~ 2° • Quando houver reformas sucessivas de edificações cujos acréscimos, a cada pedido de reforma, não
atingirem 100,00 m2 (cem metros quadrados) e a somatória das áreas acrescidas e aprovadas após 5 de janeiro de
2002, for igualou superior a 100,00 m2 (cem metros quadrados), será exigido o reservatório dimensionado
considerando-se toda a área impermeabilizada acrescida.

Art. 3° - Nos projetos modificativos de obra nova de edificações aprovadas, anteriormente a 5 de janeiro de
2002, será exigido o atendimento às disposições da Lei nO 13.276, de 2002, e deste decreto, apenas quando
houver acréscimo de área impermeabilizada igualou superior a 100,00m2 (cem metros quadrados), sendo o
reservatório calculado sobre toda a área impermeabilizada do projeto.

Parágrafo único. Ao projeto modificativo de reforma aplica-se o disposto no artigo 2° deste decreto.

Art. 4°. Os pedidos de regularização nos termos da Lei n° 8.382, de 13 de abril de 1976, protocolados após 5 de
janeiro de 2002, deverão atender ao disposto na Lei nO13.276, de 2002, e neste decreto.

Parágrafo único - Para execução do reservatório poderá ser concedida Notificação de Exigências
Complementares - NEC, com prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.

Art. 5° - Nos casos enquadrados neste decreto, por ocasião do pedido de Certificado de Conclusão ou de Auto de
Regularização, deverá ser apresentada declaração assinada pelo Dirigente Técnico e pelo proprietário, de que a

3
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e.maU: contatoOshkconsullancy.com

edificação atende à Lei nO13.276, de 2002, e a este decreto, referente ao reservatório, com descrição sucinta do
sistema instalado e, ainda, que o reservatório está de acordo com as nonnas sanitárias vigentes.

Art. 6° - O disposto no artigo 3° da Lei n° 13.276, de 2002, aplica-se à atividade estacionamento e não exime do
atendimento ao item 13.3.8 do Anexo 1 da Lei n° 11.228, de 1992.

~ 1° - A adequação ao disposto neste artigo deverá OCorrer no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de
publicação deste decreto.

~ 2° - Para a atividade estacionamento, regularizada ou licenciada anteriormente à Lei n° 11.228, de 1992, que
solicitar renovação de licença de funcionamento, esta somente será emitida se comprovado, por meio de
fotografias, o atendimento ao. artigo 3° da Lei n° 13.276, de 2002.

'. ..t
~ 3° - Para a atividade 'estaciomuilento, licenciada após a Lei nO 11.228, de 2002, prevalece o disposto no item
13.3.8 do Anexo 1 da Lei n° 11.228, de 1992.

~ 4° - No caso de descumprimento ao disposto neste artigo e em seus parágrafos, não será concedido ou
renovado o Alvará de Autorização ou a Licença de Funcionamento.

Art. 7° - O disposto no artigo 3° da Lei n° 13.276, de 2002, aplica-se também às reformas nos
estabelecimentos destinados à atividade estacionamento, licenciados anteriormente à Lei nO11.228, de 1992, ou
regularizados.

Art. 8° • No projeto que configure o desdobro de lotes, o disposto na Lei nO 13.276, de 2002, e neste decreto
aplica-se a cada lote resultante.

Art. 9° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNIClplO DE SÃO PAULO, aos 15 de março de 2002, 449° da fundação de São Paulo.
MARTA SUPLlCY, PREFEITA

Folha n°.-l.j•.•b _
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Secretariad Desenvolvimento
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Prooesso n~------
Rubrica-------
",atrfcula

Formulário para manifestação por escrito

~

GDF
Juntos p« um navo DF

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

Nome

Documento de
Identidade RG
E-mail

Endereço ~ ') _ t!bm. ,

Cidade éJ:t..M p. O ti0 '/d2-
Representa alguma instituição/órgão? Qual? . I E

l-f?- ~ {?(tlr)/}f â {.J [)(f tJ
JjJUl?&J dt Jett94 Iffi pYl~t0"2rJ<í~, !J Vli£.
Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo,alínea)

1//& e~~"a..CJ9Fl/l tM- D E-P.I-
Sugestão

seêietaria' de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento "urbano .:'"SEDHABD
,," ..~.,-~. """':~..~=-.,.,....,~~-SCS Quadra 06 Bloco A lotes 13!14'CEP;.70.036 - 918 : Brasífia 'DF; -c
, www.sedhab.df.gov.br

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


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria
Urbano Folha n~ _

PI'OWl8O n~ _

RulIrica _

Desenvolvimento
e;,
GDF
Juntos por lIIll no'l'o DF

Formulário para manifestação por escrito

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

Nome

Documento de
Identidade RG
E-mail

Endereço

Cidade

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

Sugestão ~

~~

Justificativa

Secretaria de Estado de Habitação. Regularização e Desenvolvimento Urban"o "SEDHAB O
. SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13114CEP;,70,036 - 918" Brasília ~DF.,

www.sedhab.df.gov.br

http://www.sedhab.df.gov.br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria d
Urbano Folha n? _

Prooesso n? _

Rubrica --------
Metr I

DesenvoMmento ~

GDF
Juntos por 11m novo DF

- .---- ..••..

Formulário para manifestação por escrito

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

Nome

Documento de
Identidade RG
E-mail

Endereço

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

.~~~~~ ~J> ~C\-~-.C:::>.Clr-S)~ ~~~ ~\..s:::.C-~~ G5>

M~0oG\-~~ S)~ C~j)Q~~ ~tt tJ\/;:'"'\s, D~ 'S~ P-çJlO';. ,

Sugestão

Justificativa

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB ~.I
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 Est8do de Habi~ção, Regularização e DesenvoMmento
Urbano .

~

GDF
Juntos por um novo DF

Formulário para manifestação por escrito

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

Nome (?/tlüOS t-~tm-I2/.JO / ~/2/CE r/?4
Documento de
Identidade (RGl ~92 2t 3- '55,0 £),c
E-mail C Fct<.f2.(n/21j~5HkCOA/S,Uc.J'/}AJCY . COM
Endereço sPl4s é?fJ//-J- COA/r t.f -/7 .@><.
Cídade errNtJ4iVGOc-/l A./CJ//C;
Representa algumainstituíção/6rgão? Qual?

Assunto (Item da mínuta a ser alterado: artigo, íncíso, parágrafo, alínea)

Sugestão
lJltl.lM.l:'lVt'"O fJe GflR,I}a..(r-o c--/oOr-6-/</D/:/L e~/V~712U17'(/o

NO .::;(;-'-70RDe P<9S7z::;>s" é.--uOTé'r'S SUt I é7::Jt'i9, C'/9(VLJ-9/UéOcA,1 ~

.. iJ P/i-nC~-IÂM.é-lVro <lOS r é7U2f;'7tX'S IT l'C/1'7'-.u e~ $~.
" '

lJE l '2.000 ~OJ
, !

c:A04
Justificativa

LocAl. (J/2.o ),::..t'.M-O A /2.OaJ(//A /u /9 J"A./7"e"7U:"""SrnLJU4 Li

/1e/dfP~é)l2 ff), ..A-U'-,RÔ' (T &--,.v ',..:,çoc/?.-u é~;..-rv /dOLJr!)(/,,:4 :,e....~
IV ' . .,c;-9/M-

:r.A-u>O/2;rr:j~ a UE? ;V>40 t? /(;;-~e~€ HOr&fS c:JS

vz 's/rA-M-!:-S CJe ,l/O£:"$" /.) C7:04t;:J-=-.
.

~-
Folha n~ {,. Secretaria d
pr~"n?"'" ~, .:...-------
Rubrica _

Estado de Habitação; Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB D
._ ,,~SCSQuadra 06 Bloco A Lotes,13i14 CEP.:70.036 -918 - Brasília cDF..;: '--'-"

www.sedhab.df.gov.br

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


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secreta .
Urbano Folha n?

ProeMKn? 3~.tXJO.il~J,oI1..

Rubrica -Jt>~--.---
Matricula U (S l.+'"'t

-o e Desenvolvimento

Juntos por um novo Df

Formulário para manifestação por escrito

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

Nome

Documento de
Identidade RG
E-mail

Endereço

Cidade
Q

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

':5;:J . R 4"5 ~
Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parãgrafo; alínea)

Justificativa

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 DlSTRrro FEDERAL

Secretariade envoMmento
Urbano Folhan?_...•.I""-D .•••8 ...•3 _

Prooesso n;"]BO.Q(X]. il9/Z0/2
Rubrica ~-=~-----
Malrleula 1. (, (:'> 1.

e;,
GDF
miM POI'um novo DF

Formulário para manifestação por escrito

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

-p

Nome

Documento de
Identidade RG
E-maU

Representa alguma instituição/órgão

Endereço

Cidade

,4-.
Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)

,
\



~GDF
Juntos por um novo DF
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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

Justificativa

CLvlve.-
4,-h() ~ •

Sugestã~ \. ,.. L ltvl>,O r1 u/ldN" (J Q

(.
Representa alguma instituição/órgão? Qual?

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

~~vktl~1 h {~ ~ Cr~~~ \!Li(",L~ kl7/l
~e--~J(\/t~ O? lo k. 004 ~/:d.,J0 C .

Cidade

Endereço

Nome

( Documento de
Identidade RG
E-mail

http://www.sedhab.df.gov.br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento
Urbano Folha n?--------

Processo n? _

Rubrica --------

c;,
GDF

Formulário para manifestação por escrito

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

Nome

Endereço

Cidade.

Documento de
Identidade RG
E-mail

cGe r àí Sfi II(}.

t(JfJOlJ oS f-DF
@

sR65 Q.;( b.f ti ~ J..

'.M t./..d&;;
Representa alguma inStituiçã~0'J.lãO?Qual? f'

I(l~ -£Nv' ~ M ~

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, ínciso, parãgrafo, alínea)

IJ~ Jel

su~e~~o~ ~ rIJ J(M/l~ do ~M ~
~,'.,~~\~::::''~:,

.,,'

Justificativa 7
A
n/~ 1", of / . -ft~~ MÁY7~J~

/W) ~ do PlC.

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


'-

Processo n? _

Rubrica _

Matricula

Juntos por Vl'IlIWQ DF

~GDFu arização e DesenvoMme

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Hab
Urbano

Formulário para manifestação por escrito

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

'QllF

1-5

Nome

Endereço

Documento de
Identidade RG
E-mail

$HC g[3', L ~
Cidade CrUUliíO !J~Vo
Representa alguma instituição/6rgãA1 Qual?';aARut !
Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)

Sugestão

Qve Se i"'clvó- ;;;l 'Íê3úbrl'Z-d-ç.ao c{a- área DCUPêl~ pel a
ARUt f\.O CruLeí (O ve Ih o [(1(t!.-d tspec ial V\.~ O~)

Justificativa

A QQ.uC: OC.0p2. ish c),eJ h.;i ~ai5 de 40 d-lI\.OS e é
íe9istr.~(k;) como "Pdtí\M~lI.lO Cvltví.~1 1M.'dt€?íial do nt:, v1()

livro IV -Jo;5 1\l5~(es.

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

Secretar!Udlano FOlha n? _
Prooel60 n~ _

Rubrica --------
Mattlcula

e Desenvolvimento ~

GDF
JIlntos PO!'am novo [f .

Formulário para manifestação por escrito
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Nome

Documento de
Identidade RG
E-maU

Endereço

Cidade
(,

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

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

~~vktl~\ h I~ ~ Cfu~( r1. \jli(~LcfI ko/l
nél-- l\- J( \It~ rb (o k. 0D4lNlo't,~C .

Sugestão. 1. I. L lIv;;0 r1 u/\.d.v Q '7

Justificativa

CLv~c-

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


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de
Urbano Folha n~_' _

Prooe880 11:' _
RutJrica ---'- __
MBt-ftul

envoMmento
e;,
GDF

Formulário para manifestação por escrito

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

9"") k lJ I ~A .A~ "L-h.u"236 01(J (MA0 i2;fX.JhNJÇ-Q ~ f0D1(~
Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)

7:;:é; 67,u 412,' M.c~ JI16AIÂ~ Jl4 A £fC4 0tC=J.44,

h-io ~é.s7í'/JAIM C
Sugestão

~Giu ~~( ~ <:,~ ~ At!>.r;.A:CO -c!.u~«4 '7<{

~

1; "6 I ~1p
Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Cidade

Endereço

Documento de
Identidade RG
E-mail

Nome

o c:L i(S~ rUI-1C ('~ -11.6'D AAJO.:) G

/ lJ1 [J1/>.(íS6/ú<PJr'Vé-!. PAIf/J. -,4 foPu/4r:,-f(O
ol!2~ .

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


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria d " - Desenvolvimento
Urbano ; Folha n~. _

i Prooesso n? _

(Rubrica, ------
!Matr!eula

~

GDF
klnlos por lIlll ncfO [J

Formulário para manifestação por escrito

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

/

b <O CLv t.> f- WI'1 O Af'lk-/lr
I

tA-2-Jfl--i C-vLJvIlA1 J Me. - .
Lo~ lO 'CtJJA$o(lE-1 .

/'

\.< {-Wl.A"" 14 (l ~(U-P;
QÃ)n t\(21l~NtA!MA~J

S~Q..~o A-V![lJ"fVT) 1)/1- S:lVA

G"'I1601 SSP DF-
&-a.&.. O M r\f2.1. IA G lAp~C. éaI
SQrv YOb ~l.{)l.o '"'f Pi<~-101

Cidade f{ Ai IL lÃ •.•DF'
Representa alguma instituição/órgão? Qual? \

cLu()f- Soú.A-L Ufv\lYt\)f- i)(.... V'L\NW'\~<A D4
I\J t1...l\---

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

~£&v lA~~ ~ ;"(l£~
/'

V {- ~ ~ E-l\2' (\1"1~ Ito \ 1V15A\) ,
Sugestão

Endereço

Nome

Documento de
Identidade RG
. E-mail

'Justificativa
(

O (Lv~f ES~ f'JO

fij FA-L. T(\A L,A-UUo
II.J'A ~ CA. ~

/

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.qov.br

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


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria
Urbano Folha n? _

P~n? ~ __

Rubrica _

Matricula

DesenvoMmento ~

GDF

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-mail

. Endereço

Cidade

QW .~. Ivo..
~ 7;.. Ã-,?~ L07

Representa alguma jnstituição/órgão? Qual?

C.1uk ~qeO J~cL di
Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)

Sugestão

Justificativa

A(fM'\) ..b~~. S"o ~
~ fi:J~ jAAJU'

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

www.sedhab.df.qov.br

~-. ....~ • .,.,.... -.... '. ,~ • 'V"' :w ~ •.••..,

http://www.sedhab.df.qov.br
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria
Urbano Folhan?_______ _ .

PIl1091100 n? _
Rubrica _

. Meltleula

e DesenvoMmento "GDFJuntos por IllI'IIIGYt tf

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-mail

Endereço

Cidade
<; CrA-r-' !Do l{ fv\O L C

~ ~AAS\\.M. - YP
Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Gu (,)~ }.o~o.Á JfV-,~ ~ ~ \Jü. \I\J~}A p,. <;4- jJcr-íY

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

'¥.e....~ v \MA.. 'U>~ 1>0 (. Lv f).(... - t(>~ V 1"'\411<Ç.

\\I. ~ ~ fi tJO,vt1- .
Sugestão

Justificativa

1
e-- ( V 5{) ")

--
Secretaria de Estado de Habitação. Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB ' -.

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13114 CEP: 70,036 - 918 - Brasília - DF
www.sedhab.df.gQv.br

,... ~.

http://www.sedhab.df.gQv.br
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CLUBE DA IMPRENSA DE BRASíLIA

..
Brasília, 16 de fevereiro de 2012.

Of.nO. SJP/DF 24/12

.AO '
EXMO. SR. GERALDO MAGElA,
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

URBANO E

Assunto: Projeto LUOS/PPCUB.

Senhor Secretário,

Certos do seu apoio.

Tendo chegado ao conhecimento desta Diretoria

a informação da publicação, para conhecimento público, dos projetos da

LUOS/PPCUB, servimos do presente para reiterar a solicitação de

alteração de destinação do nosso imóvel, localizado nos lotes l-A e 1-B,
ambos do Trecho Enseada 1, do Setor de Clubes Esportivos Norte,

Brasília/DF.

RECEBIDO NO EXP. GAB/SEDUMA
Em~ oJ 12(J1P-

Às 11- () S hs.
~ J..0~soqs Respeitosamente,

,- _... O .:-~
~ ~ciriêl

Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Df e do Clube da
Imprensa de Brasília

Endereço: SCEN Tnocho 1 Conjunta 2 a.- 1A.
CIubII clIIlmpre"sa • Asa Morta • B••• 1lbIIDF
CEP: 70800.110

T.lefones: (61) 3343-2251 , 334-C-1488
HNII: sJpdfCJsjpdf.org.br
Slte: www.sJpdf.org.br

http://www.sJpdf.org.br


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

DESPACHO

Em lI-] de fevereiro de 2012.

&
GDF
Juntos porlll'lt novo DF

-.: .. Referência: Ofício nº 24-12 (777-000.341/2012)
Interessado: Sindicato dos Jornalistas -SJP/DF .-,'
Assunto: Alteração de destinação do imóvel localizado no trecho Enseada 1, do
Setor de Clubes Esportivos Norte, Lotes 1ª e 1B.

A Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN,

Encaminho o presente documento para conhecimento e manifestação
quanto à alteração de destinação de área solicitada.

Esclareço que após contato telefônico com funcionária daquele
Sindicato, fui informada de que o documento ora reiterado é o Ofício nº 250/2011-
SJP/DF que não foi localizado no Sistema de Controle. de Documentos desta
Secretaria.

h<- ~vY\ oW~~I~
-A ~ ~ ~A-(. iwv., Vtá. t\'1I<-O-
<:Va..t.O- CõV\..1M. ~ vvvz. vvlo -L ~ d2,,~ .

~ t oCj ~ ~ 04 ZOl :ur• . .- _. "_.
L~ dr i RECIBO DCTISUPLANISEf.'.iMAl....../ ). .~ IEm ~O I.o ~_I..l9-LLI

wama Lopes Caóez I .- I
EspeCialista em Pol Publ G I' t'~-1t'()-_: Iç ~sS .. e eSIGov ..•

UPLANISEDHAB . . 1(, I 5 /). .
Mal.. 24187.3 R b' --_."\.

• I !J nC'.a ~.""J-'
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.306-918 - Brasília. DF
Fone(s): (61) 3214-4101 - Fax (61) 3214-4008 •

ASCOLlDC-125

....-.,...-~_- •.••• "fo ...•.•.• --- .••• ~ .••• ~ ••..--~ '. . '. .Io •• ,,,,r' ,. ••• - •• y- .••
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Juntos POl'um novo DF

~

-GDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de.Habitação, Regularização
e Desenvolvimento Urbano
Gabinete

-,,- ,'M

;.. .i..'t\" ~
-----/~-----:-- --- - .-- ----------_. --------- -------------- -- ---

.:

MEMO. N.º 310.000. Ol1L\ 2012-GAB/SEDHAB

Brasília, o q de abril de 2012.

Para: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SUPLAN

De ordem encaminho a esta Subsecretaria, com vistas à Comissão do

Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB solicitações

recebidas no último dia 31 de março na Consulta Pública, no Museu da República, a

saber:

• Proposta de Redação do Art. 79 do PPCUB - Senhor Antônio Carlos

Lopes de Freitas;

• Apontamentos - Senhor Sérgio Paiva Sampaio; e,

• - Associação Comercial da Vila Planalto e Associação Civil Educacional

Carrossel da Esperança - Hamilton Henrique dos Anjos.

~ f\Ô--t J'V1. cJ.o G7f11?/~

'A 1h)trU- _
17a.-... '--6VvVu. C1 rvu- tVLo
.I. rot\ot.L/j~ .

~ ,Ocr oU. ~ck70{2.

rhha-rÚo.. ~
[:;£>ol1;aLopes Ca6~on

[~i..:....;ri:U;staem Pol. Publ. e Gest. Gov.
SUPLAN/SEOHAB

Mal.: 24.187.3

-----
RECiBO DC"r .:""~,~"JL.A.NJSEDUt..•1A

• Er.> J O _,000._l::1._1~1 QL?:...
1 Asa 'jp'__.._:_~_. hS
I L~(S11'j __

~

,. l~~,::":::':: ..- f;at;~
---.-fl/. - ,-- ----~.--=-

ARCUSTAN~N

Asses oria Técnica e d;JCOlegiadOS

.Chefe-

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano I
SCS Quadra 06 Bloco,A Lotes 13/14 CEPo 70.036.918 - Brasília. DF

Fone(s): (61) 3214.4004 e 3214.4007 - Fax (61) 3214.4008
ASCOLlCRS 011

,-
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Brasília, 20 de março de 2012.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal Geraldo Magela
Secretário de Estado - SEDHAB
Brasília-DF

Em mão

Assunto: Novo pedido de audiência sobre o PPCUB e comentários sobre carta da ABlH,

Senhor Secretário,

2. Como mencionamos na carta anterior, causou-nos estranheza e surpresa, ao analisar a
minuta, que nossOpleito não foi contemplado, sequer sinalizado ou indicado, uma vez que estamos
elaborando o Estudo Prévio de Viabilidade Técnica (EPVT), em fase avançada, em resposta ao
"Termo de Referência" que nos foi entregue pessoalmente por V. Ex". em reunião ocorrida em 23

de setembro de 2011.

1. Cumprimentando-o, renovamos pedido de audiência com V. Ex". (ou com
representante devidamente qualificado), protocolado em 5.03.2.012 (nO 103.000.152/2012), para
tratar da questão da elevação do gabarito, de 3 para 10 pavimentos, dos hotéis situados nas Quadras
2 e 3 dos Setores Hoteleiros Norte e Sul, diante da divulgação pela SEDHAB de minuta de projeto
de lei complementar do Plano de Preservação do Conjunto Urbanlstico de Brasília (pP-CUB).

1.400
4.400
210
840
1.000
2.000

1.000 ,

A ser calculada lo GDF

Empregos diretos

Número de leitos
Ho'e
Com o novo abarito
Ho'e
Com o novo abarito

Empregos Indiretos Ho'eCom o novo abarito
Estimativa de geração de empregos
durante a constru o dos hotéis
Pa amento da outo . 'a onerosa

• Criação de garagens subterrâneas
: Ampl!ação da arrecadação de tributos .

AtualIZação ar . "• O' qUItetOntcae d .
• A ::v:es::umentoserá feito lO~%O ern

J
Ilação dos hotéis

_ ra dos p",,,. o pe o set '
0JlÇoesglIstr , " ""lOS Poderj . Orpnvado

• Revitaliza onOrnlCas da c'd a abngarresta
COnstnJ _ ção da área I ade Ul'antes am J'

o de novos e central ~ . ., , P J8ndo as
lIJpree/Jdimell~efria) de B

s oteIei. . 1asI1ü
. lIOs ~ CO~

q

Outras
vantagens

3, Recordamos, ainda, a Audiência Pública promovida na Câmara Legislativa do DF
em 30 de setembro passado, quando convidados - entre eles o representante da SEDHAB Sr.
Rafael,Oliveira _ e parlamentares foram unânimes ao se manisfestarem pela simpatia e viabilidade
do noss? pleito, tendo e~ v~stao~ inúmeros beneficios sociais e econômicos. que serão gerados caso
o gabanto de nossas proJeçoeS seja elevado de 3 para 10 pavimentos, entre eles:

.'.1





.,,'
J ..

4:'" Aproveitamos a ocasião para comentar sobre conteúdo de uma carta da Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) - Seção DF, de 18 de novembro de 20J J, a qual tomamos
conhecimento recentemente, endereçada originalmente à Dra. Maria Isar, promotora de Justiça do
Ministério Público, na qual a entidade de classe se posiciona contrariamente à expansão do setor
hoteleiro

5. Em nossa ótica, queremos reafinnar que não temos nada em oposição a qualquer
expansão do setor hoteleiro (na 90 I Norte ou em qualquer outro lugar); pelo contrário, defendemos
que quanto mais opções de hospedagem e tarifas tiverem os clientes, melhor será para o setor
turístico da Capital.

6. Nossos hotéis estão defasados, pois são construções das décadas de 60 e 70. De
acordo com a legislação atual, nossos gabaritos estão limitados a 9,5 metros ou 13 metros, e com
esse patamar fica praticamente impossfvel ampliar o número de leitos e, por conseguinte, aumentar
a oferta de quartos de hotel. Precisamos modernizar nossos empreendimentos com urgência.

7. Não temos dúvidas de que a ampliação do gabarito de nossas projeções,
originalmente previstos nas NGBs n° 3/1981 e n° 148/1986, é uma medida acertada e que trará
excelentes resultados para o Distrito Federal, especialmente para ampliar a rede hoteleirn visando
consolidar Brasnia como cidade promotora de gral!des eventos.

8. Contamos com a sensibilidade de V. Ex". sobre nosso pleito, que vem sendo
tecnicamente tratado pela equipe da SEDHAB com excelentes resultados e avanços.

A,,~ ."~
Carl AOrt

EI Pilar Hotel- Tel ones: 9976-7372 ou 8111-06
Representando as projeções das Quadras 2 e 3 do SHS e S

EI Pilar - Byblos - Aristus - Cosablanca - Riviera - Grupo Bit/ar - Damasco - Econotel

1 .' ..,

2

. - .. -: - - .
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização
e Desenvolvimento Urbano
Gabinete

DESPACHO

Em o~de abril de 2012.

~

GDF
luntln per um 110'10DF

Referência: Requerimento 103-000.197/2012
Interessado: CARLOS S. A. ORTEGA - EI Pilar Hotel
Assunto: PPCUB

A Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN,

Com vistas à Coordenação referente à elaboração do Plano de

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB).

Encaminho para conhecimento das considerações elaboradas pelo

representante das projeções das Quadras 02 e 03 do SHS e SHN quanto à
viabilidade do pleito no que tange ao aumento de gabarito das projeções

supracitadas que seria a elevação de (3) três para (10) dez pavimentos, conforme

consta texto do requerimento.

M ~VV\ eLo ~/~
-c.A1h~ I'

"fi~ c.ó'vv~ ~ Y\M-vJ..o '--yu'Y' ~Yl~
'EYv1 , oCj ~ O\,.~ olt. 'lo{ 06.

rbha.~ .
Lióattia Lopes Ca6 Ott

Especialista em Pol. PubL e Gesl. Gov.
SUPLAN/SEDHAB
Mal.: 24.187-3

.Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.306-918 - Brasília - DF

Fone(s): (61) 3214-4101 - Fax (61) 3214-4008
ASCOl/DC.260

"Brasilia - Patrimônio da Humanidade" I
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Formulário para manifestação por escrito
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Nome

Cidade

,

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

'()I[/ta.
Documento der 'Identídade RG
E-mail

Endereço

11 ~ r

Repres,!!J1taalguma instituição/órgao? Qual?

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

J

",

.'

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.goy.br

.,....

http://www.sedhab.df.goy.br
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tantos por 11mftlml Df

Rubrica ~.@V
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Formulário para manifestação por escrito

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

Nome MM,eD{ AA!ífJ}/ío ME Alf-2E!J f'{OtJ1£ (R.0
Documento de 410.0?2. ~5f - OI;'Identidade lRG)
E-mail

fY\frReJJ5AM fJ.O;'/TÚI tfJ@ UOL. &J!"t , f>R.
Endereço 6J./((fS 1J5 eJ). ~ ~O3 A91 ~J('"

Cidade
I _

()RA~{LI0 -Df
Representa alguma instituição/órgão? Qual?

",v

!lf)()

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)
f\J . '19/ JJ. .

Sugestão PL :(58ojil.x)( - LEiD(l'5" <YR~O£5. ~
A?LleAÇ'~Q ~oQUE. P(l,tv~ O

.

Justificativa
5£(](jMI/(A 001 fItOlV\ 00 RE7"

(

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
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Rullri
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Formulário para manifestação por escrito

~GDF
Juntln por lIlll na", DF

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

Nome

Documento der .Identidade RG
E-mail

Endereço

Cidade
~'i.-;9.Ni.

Representa alguma instituição/órgão? Qual? ~

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)
0.,,"'- ~ y 1-'1

'-'>

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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Ru\lrlca

Meti'
ormulário para manifestação por escrito

~GDF
hrntos por um nlTfo DF

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

Nome

Documento de
(" Identidade RG

E-mail

)lt.Fi (fi 111<6Sfl Y5 SIt:jliI31

[)8J 9t/ft - ap -yF
T6( 'XGI/ffl

Endereço 5H I G-S 711 I3L
Cidade. BRA5! LlR ~,jF-
Representa alguma instituição/órgão? Qual? N A- O

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)
() .fiAí, '7.'<-. lNCLU7lf~ j)RS lATr5I<,R1G ('I05515TE?Mfl, Gl.fJ.P6S Pfll?fJ fiF611éJ .

':'W 9?GURANflt ~ Si1lf:J>6~PIIIUJ GYí7A'R CO;);U1Fff'O jJ6 L.1'f,O
NftÇ !A1TIiRlH5 G 6VlltR TRM136/J1 fi Pl-ORr r-EiR,:fttiFo '])!J BICHOS;
PR~J ILP[C,IR/S fl 5H1A:V'6 I eTC. I

Sugestão .
p6R.I'lMJ~NCJfl J)fJ5 Gr<ftP{i5 Lf!T6R-A/5 ('lOS BLOCOS JJItS 700. ;:Df púp.(vl./'1
fAjJRONIZI/S, SI5M urrÃO) oL! ftUffl.-RLUgl( FoRMfl aVe IfR£; fi )/f5{1V. _.
CO(jMiJfIJ j)fó, 111yP. 1)0 IPífJ.., PllflJI PfRMItNf;NUf/ co~r:OR.;'~ R fi..fA oCUPf/JlR

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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Formulário para manifestação por escrito

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

Cidade

tofí(/'dC2-
lJ?3 00.5 :55?- DF
~ 'itê?ya.PtOI!?' Ge-n, • ~ .

:5;-/(j'I5''1.:f./ 8~ c:J ~ c0
.E78/[J,c

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Endereço

Nome

Documento de
\. Identidade RG

E-mail

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

1i.J, 7'J ~ I /2%

,r-.-
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.90v.!Ír
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Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e DesenvoMmento
Urbano Folha n? jO S3
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GDF
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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

Cidade

/4
{)QO J.. f1/YLe/Vl.ci-eh cth4JO - etJ4Yl

61fCf?t1l./ 1-12 - 6?/, In- C-e:tXi ~
lVtaM~ ~ .r

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Endereço

Nome

r Documento de
C Identidade RG

E-maíl

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

1I-n1 Y4 .- A'~ VIiJ:r ..{Il

. _~ .••..••..•.. -"0 _
• o

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB O
SCS Quadra 06 Bloco A Loles 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasília - DF
- .- - - - _. - o -- o." ••• ---- ~ "wwW.sedhab.df.gov.br'
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~

GDF
Juntos por um nova DF

Formulário para manifestação por escrito

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

,5 I/~s' cPc!
,ff£I1.fICl/l

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Cidade

Endereço

Nome

Documento de
l. Identidade RG

E.maU

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, íncíso, parágrafo, alinea)
.AII-!.:r7

1
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Secretaria de Estado de Habitação. Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB D
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918 - Brasília - DF
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Formulário para manifestação por escrito

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

- I

Cidade
S'

I:<..A-~-<£-t"A
Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Nome (A-ç-p, • CoÇõA oE;Pr

( Documento de
Identidade RG 6S
E-mail --
Endereço

/IA o tV=t- j;:>rv ~ S '":}--{ ~ ~
Assunto (Item da mínuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)

---O C-U PITCf'O
l ~~S

Sugestão

Lf-Cr A- L-t +-A-C'/",Q DA- A' .e.E/t G cUP"'T'" A , 'T""éJVL:>o EO"-'.

v'l~.•.fr o Hí>,tr.vic-o Df" $"0 A""'o.s l:>f oC-Vf'''1~

Justificativa
tiJM ;4 e-;z. (2j) c',e r'J '\) õ'"O~A /lA-t::-rJ ,O

__ r<J AlVoS 'P~

(Jo fV çQ {L~ E;

-o cu!'''' uro ..
I

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

3" 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

I -e, "1 ':/-ro r (YI ,-fl .

.T""U- CAIJ • O.c ':'- <!- @
-=ro

.$ H-1 6.s 1::z -q

br

Cídade 6r>o ..!>: ),' o
Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, ínciso, parágrafo, alínea)
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0(0 S ~ 01.0.. W.;.
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<O l,.a -;y -= r Cl( i tv\

de.aLet-o..xc,
r-' u bJ 1 CCl.. ~

p--= r <::. <.J r d.,CJ •.•

Sugestão
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Justificativa
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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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3" Audiência Pública do Plano de Preservaçãô do Conjunto Urbanístico de Brasília
(PPCUB) - 31 de março de 2012

Nome
G r e c- a.-Y\ .••.

Documento de
C 'Identidade RG

E-mail

Endereço

Cidade
SHrGJ 1-1 LI> OS

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

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

\..., Sugestão

(' .o-"} o.. ~
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I .o r-e Q. ~ <J b 1, c-..::>..

I
S-a.....v-.. oCL- (2 U b [j c.<:l..

Justificativa
rZ e k roCLr o..-
fI'\ o ro-o:JLo y e. s..
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01. Q.. UJ ~ oQ. ce::>-= ~,

i

r,..

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


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de
Urbano Folhan~= 196 s

p~_ n~3'1 0.000.1:1"1 ~:v
Rubri

nvoMmento ~

GDF
Juntes poI' um nCfQ DF

Formulário para manifestação por escrito

3" Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
(PPCUB) - 31 de março de 2012
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Documento de
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E-maU

Nome

Endereço

Cidade

Representa alguma instituição/órgão? Qual? 10"]) A A- ao MA.J fVL])A-.b' '? /!.Go
Cu PA-£) A 00 ~ p P A--C '"T'A c:!-R-5E'-<9-u ,.e.4-.<..-ÇA

(

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

A- (C.l. ti .~ T:n=-v-::s T - rr -TTI .

. .
Justific~tiva. éf~~ 4l-E,v 1'--'> .f1 V'3oS, G>'t1<)'5 rnJ Fl-Ç.i'Fõ ":- e (;.<-'l-A-
,r'<A-il , ç 18:>( ..•...~ /f(;.,{ê(; 1>i,,-])-0 o.<-<.?t o ~ 1:>;{?-.A-'7(;/ A- rnA-J> {ç ~ <>L-1-:J
lX tiA-fJ flA0 € lfV1-Ç A D 'O V ~ Jc:, ~ ~ r£ v"l>, Co "'t (? ~ H.(_ L k.t:>R.- 'l' ti e, 4-e~ 540 "'- c..:, "'\.~c.<.» ~ ,e?e-z..<-500 E o C/ ~S Ar /""'9AJ)fS
CO"-"-~. '1--fSI Qv e 4ba{~ 7E-$So~ J)E-s=",-~.aA:f e- >~
p ~Cb-'h~c..itJ., /f/ "i- ~ o Á'4- o/e..s C ~_o~. Gi ~E5 ~oR-<t ve Co
~ b \J~ Co "" A- :::."'G.v flA""- o l.-l Gt A-1.AA.e-<A.' u e é -b o

M-+-5, ,v-A=aS;v Ac..i ~~/ ~ vlk TV2>~ ~It- ?/...M/4 ~ro a( '3~l)Jilo.:

I,,
,
l.

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
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Formulário para manifestação por escrito

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

. jJro)) {I!J Sf.t> { JU1.J-fl O L-D
;$ 7;; >6 »{> lJF

~ ••eovvt.~

O 1SLoeo F eA A
PL--Apo """fi LO-TO {:> R R>(A..-( ti

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

Endereço

Cidade

Nome

l Documento de
Identidade RG
E-mail

Sugestão

I
i
L

A- • 0-. .e..-
d9- &.: ~ ~. 't.L~ ~ ~lip
~ ~ ~ -Jv--C . ~ ~ ..s>-, IÓ'-'\~ ~ .•
, Secretaria de Estado e Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB O

SCS Quadra 06 810co A Lotes 13/14 CEP: 70.036 - 918. Brasília - DF .
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3" Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
(PPCUB) - 31 de março de 2012

Cidade

. Nome
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~~~?~4~
/fif. 9':;~ '5S? d;;>-F

~ @.~.en<--<- .~.
'SMtt~--&7/<. ~ ~ V
~~

.Representa alguma instituição/órgão? Qual? :

'1A1S

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

Nome

Documento de
L Identidade RG

E-maU

.Endereço

Cidade

1 :

I .

Representa alguma ínstituiçãofórgão? Qual?

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, íncíso, parágrafo, alinea)

Sugestão

Secretaria de Estado de Habitação. Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB O
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70,036 - 918 - Brasilia - DF,
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3" Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
(PPCUB) -31 de março de 2012

Nome

( Documento de
Identidade RG
E-maU
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Endereço
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Representa alguma instituição/órgão? Qual?

SeMeke ~7H ~
Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)

c: Li A/rYL e/A-~ e. (1M.aAjty)~-
~~,

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB : 1
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3- Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico de Brasília
(PPCUB) - 31 de março de 2012

tin
5::r/S=r0
~e Ov-

c;c; :::rIS" M' ~~
~.

Representa alguma instituição/órgão? Qual?

? ~::r/~~

Endereço

Cidade

Nome

Documento de
Identidade RG
E-mail

(

"

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

Sugestão

Justificativa

o"M
PIOO9SSO n? 3:Pax> 'il!'J J2:JJl .
Rubrica-k _
MÃleula U {S 2 7 t.,

Secretaria de Esta e a laça0, egu anzação e senvolvimento Urbano - SEDHAB O
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.3" Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
(PPCUB) - 31 de março de 2012

Nome

( Documento de
Identidade RG
E-maU
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Cidade
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Representa alguma instituição/órgão? Qual?

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

,

I
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38 Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília
(PPCUB) - 31 de março de 2012
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Representa alguma instituição/órgão? Qual?

~

Endereço

Nome

( Documento de
Identídade RG
E-mail

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

~ PPCuB/~?- d<r~

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

Nome

Cidade

Endereço

( Documento de
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E-maU
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Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alínea)
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Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alinea)
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Nome

Endereço

r Documento de
Identidade RG

. E-mail
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Nome

Cidade

Endereço

( Documento de
Identidade RG
E-mail

SSGL \G \I~~\',j~ '\k\~

0s;,Qb-S.3..-S.~~/~ç
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~~\ wF\, (~'f-
Representa alguma inst~ãolórgão? Qual?

~C>P

Assunto (Item da minuta a ser alterado: artigo, inciso, parágrafo, alinea)
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Assunto: Re:PrOl\Ostade redação do art 79 do PPCUB.

Página 1de 3

De: António Freitas (Antonio.Freitas@iQtersystems.com)

Para: ppcubiWsedhab.df.gov.br,

Cc: . antonioclfreitas@yahoo.com.br; wilmasf@yahoo.com.br; ,

•

Data: .Sexta-feira, 30 de Marçode 2012 16:09

•
Prezados S'enhores,

Gostaria que confirmassem o recebimento da minha proposta abaixo apresentada.

Att, •

AntOnio Carlos Lopes de Freitas

-. ' ..~'---- ---~.- ._---_.
From: Antônio Freitas <antonioclfreitas@yahoo.com.br>
Rep.Iv-To: Antônio Freitas <antonioclfreitas@yahoo.com.br>
Date: Fri, 30 Mar 201212:04:01-0700
To: "ppcub@sedhab.df.gov..br" <ppcub@~edhab.df.gov..br>
Cc: Wilma Souza Fr~nca <wilmasf~yahoo.com.br>, Antonio Carlos Freitas

. <antonio.freitas@intersystems.com> .'
.Subject: Proposta de redação do art 79 do PPCUB.

PrezadosSenhores,

Segueabaixo e anexaminha propostade redaçãodo Art. 79 do PPCUB, cuja contextualizáção
apresentomais adiante:

==t;> J)J (CfA,)

. Art. 79. Q cercamerito de área pública adjacente às habitações geminadas do SHIGS-
quadras 700 -deve respeitar o seguinte:

. 1- na divisa frontal será permitido o avanço em área pública de, no máximo, cinco
metros; .

. 11- lias late, ais de COI !juntos é vedado qualquEI. tipo de avallço, As cercas frontais
aos lotes e as cercas laterais aos lotes de esquina não poderão ultrapassar a linha
demarcatória do passeio público; (redação do S2. do Art 10. da lei 532/93)

. HI. As cercas frontais aos portões de esquina'deverão obedecer ao afastament~
mínimo de três metros, como área de circulação em relação à cerca 'que envolver o
lote do bloco próximo. '(redação do s2. do Art 10. da lei 532/93)

. IV- será permitida a cobertura de, no máximo, 5636 (cillqu€i1ta PUi C€iltU) 3 (três)
metros do avanço sobre a divisa frontal e proibida sua vedação. (c.ompatibiliza com o
texto da lei 532/93)

Sl. O tratamento das cercas observará, no mínimo, 70% (setenta por cento) de

hUn'/lhr m,,~ m~íl v"hnn.c.omlnen/launch 3Ulu3;2012

mailto:Antonio.Freitas@iQtersystems.com
mailto:antonioclfreitas@yahoo.com.br;
mailto:wilmasf@yahoo.com.br;
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g4° A área pública cercada estará sujeita ao instrumento da concessão lje uso onerosa.

~3° le~específica regulamentará'o preço públiéo e demais procedimentos para a concessão.'
. '

~4° Os custospara remanejamento e danos causados às redes de infraestrutura' são de
respon'sábilidadedos proprietáriosdos lotes que utilizarem cercas.'

.:::::j> Fi M .
O'c'ontexto de apresentação dessa proposta contempla as seguintes situações decorrentes
da dinâmica da cidade desde'a sua criação até os dias atuais: . .

.1 - A cidade de Brasília evoluiu de forma diferente da prevista.e ,como hinguém jamais
poderia imaginar, a ponto de o Próprio Oscar Niemeyer já ter defendido em rTIatéria
jornalística (anexa) idéia contrária ao tombamento da cidade;'

f -.Entre ils mudanças per~~Ptív'eis, está ade que Brasília foi projetada para ter 500.000
. habitantes no ano 2000, já tem aproximadal11ente 2.000.000 nos dias atuais, o que refletiu,
inclusive, na regularização de condomínios tanto' em terras públicas quanto em terras
pr'ivadas. Porque oGDF trata de forma difere'ntea questão tema"moradia"? .

• 3 - Em matéria recentemente veiculada em jornal televisivo, foi evidenciado que em.1990 a
cidade tinha 235.000 e hoje tem mais de 1.200.000;

4 - Essesnúmeros refletem o vigor do crescimento da cidade, cujo perfil de segurança
também dev.e ter al~erado, com reflexo no número e rio tipo rle assaltos, como pudemos
ver recentemente na quadra 711 Sul, que teve uma ação cinematográfica de combate. A
alteração/remoção das grades laterais atualmente existentes.certamente vai reflétir em
insegurança para os moradores afetados; .

5 - A remoção das grades vai oferecer eno~mes painéis para os pixadores de plantão,
conforme cálculo a seguir: ~ .&J.2 tJ: , é~c"l <.9-

, , , . .
6 _Aléin disso, a proposta atual do PPCUBdesconsidera o contextooriginador das atuais '
grades das 700: de 1992 a 2001, uma vasta legislação (relação anexa) proposta por'
Deputados Distritais, legítimos representantes do povo e que têm p~r missão converter os
clamores e necessidades pópulares em Leis, resultou na atual conformação que ora se
pretende combater. Ora, tivessem sido as leis propostas pelo executivo, o vício de origem
estaria san.ado;mas, nesse momento, três das 20 leis já tiyeram a inconstitucionalidade
decretada por vício de origem, e as demais, assim que forem questionadas também serão
declarada.s incostitucionais. Entãoyorque agora o executivo desprúa todo aquele material?

7 - A proposta orá apresentada não está em desacordo com o Decreto 10.829 nem
desalinhada com a atual proposta do PPCUB;

8 - A atual proposta do PPCUBpermite que as casasdo Cruzeiro tenham um avanço frontal de
8,0 metros e lateral de 3,5 metros. Porque tratar diferente as duas regiões administrativas?

. .

,.
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9 - Comparado à atual proposta do PPCUB,a presente proposta dé redação não vai alte.r.ar
'tanto a área passiv.elde ocupação, estima-se em 10%, Umavez, que existem m.aisblocos '
internos àsq'uadras do que os externos, além de evitàr os transtornos de se alterar o que está
posto.

Certo de e~tar contribuindo de forma democrática para o processo do PPCUB,gostaria de
'v~rminha proposta inserida no âmbito da discussão amanhã. .

A proposito; gostaria de detlarar'desd~ já meu interesse em me inscrever para apresentar
minhas idéias, em consonância com o'regulame~to da audiência do PPCUB.. ., . ,

"", .
..•

, '
Atenciosamente,

Antônio Carlos Lopes de Freitas

Morador da Ma Sul

"

, ,
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DEMANDAS PPCUB

Tipo/Data Interessado Assunto Encaminha Justificativa

menta

Oficio Prefeitura - utilização da área dos fundos das Atendido Art. 86, inciso 1,11 E 111. Divisa Frontal 5,00 metros e Lateral

777.000.702/2012 Comunitária 715 unidades residenciais na SHIGS715 1,00 metro. PLC.

30/03/2012 sul
e-mail Antonio Freitas , - apresenta proposta de Não Art. 86, inciso 1,11 E 111. Divisa Frontal 5,00 metros e Lateral

30/03/2012 modificações no Art 79 do PLCcom atendido 1,00 metro. PLC.

base no Art 19 da Lei 532/93. (SHIGS
avanços)

3ª Audiência Moradores - requerem a permanência dos Parcialmente Art. 86, inciso 1,11 E 111. Divisa Frontal 5,00 metros e Lateral

Pública: 21 SHIGS700 avanços frontais e laterais existentes atendido 1,00 metro. PLC.

formulários
Requerimento EI Pilar Hotel: - elevação de gabarito de 3 para 10

103.000.197/2012 Carla SA Ortega pavimentos dos hotéis situados nas

21/03/2012 Quadras 2 e 3 do SHN/S

Memo Marcos Tanan - preocupações Caesb: aumento
310.000.044 Assessoria populacional/aumento gabaritos e

04/04/2012 Técnica de demanda por água e esgoto;
Colegiados Cita áreas: cidade digital, setor

, Noroeste, Quadras 500 Sudoeste,
Hotéis Plano Piloto e Margens do

\ . Lago, Vila Planalto, Candangolândia,
',vila Telebrasília, CAS- Lago Norte,
Granja do Torto.

Oficio Sindicato dos - alteração de uso do imóvel: Lote 1- Atendido Art. 119 e 120 do PLC:desafetação de áreas públicas entre

777.000.341/2012 Jornalistas de A e 1-B, no Trecho da Enseada 1, lotes mediante CDRU onerosa e ampliação de usos e

16/02/2012 Brasília, Clube de SCEN atividades.
Imprensa de
Brasília
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DEMANDAS PPCUB

3! Audiência Representantes - regularização do Clube de Atendido Regularização em relação ao uso que foi estendido: 93-R

Pública: 05 do Clube de Vizinhança Norte - Quadra 604 Norte Atividades esportivas e de recreação e lazer; Quanto á

formulários Vizinhança invasão o PPCUBestabelece a permissão de novos
parcelamentos, desmembramentos e remembramentos.

3! Audiência Mov. Em Defesa - inclusão de projeto de Revitalização Atendido

Pública: 02 Cruzeiro / ARUC do Cruzeiro Center A revitalização do Cruzeiro Center poderá ser realizada por

formulários L meio de Dperação Urbana Consorciada - OUC: Art. 153 PLC.

3! Audiência APP: Associação - abrir a destinação de uso para Parcialmente Foi permitido nas 5CRN Lotes EC-4e EC-4B 702/703,

Pública: 02 de Pousadas e Pousadas e Pensões nas quadras 700 atendido 704/705,706/707,708/709,710/711,712/713,714/715 e

formulários e Pensões e 500 sul e norte; 716 e 5CLRN703 a 716 Lotes EC-l, EC-2 e EC-2A) e SCRS

Ofício APP/DF -solicitam "Período de Transição". 502 a 516 Blocos A, B e C Lotes 01 a 16, nos demais

Nº 001/2012 de procurou-se preservar a escala residencial e bucólica;

15/03/2012 - Período de Transição: Art 198 PLC(doze meses).

3! Audiência Associação de - denúncia da alteração do PDL;
Pública: 04 moradores - discussão pontos PLC;
formulários Candangolândia - regularização de ocupações de

/ Park Way chácaras; - aumento gabarito de
lotes do Setor de Postos e Motéis e
reparcelamento de terrenos 12.000
metros.

Normal UNICEUB - desafetação de áreas: EQN 707/907 Atendido AP 06 - UP 03: Obs: 04 Essasunidades deverão permanecer

30/03/2012 'Iotes C e D e EQN 708/908 lotes B e como áreas non aedificandi e ter destinação exclusiva para

C. passagens de pedestres a serem"definidas em projeto de
urbanismo específico.

Normal Grupo - alteração do art. 40 e 110 do PDOT Atendido No PPCUB PURP26 (AP06 UP01) SHLS(lote 03,04 e 05) e

30/03/2012 Hospitalar: Santa e revisão do Coeficiente de PURP49 (AP 08 UP01) (Lote 07) SHLN CA Básico=1.00 e CA
Lúcia, Santa Aproveitamento do Setor. OBS: Máximo 2.50:Caso seja feita a opção pelo potencial
Helena e comunica que estão elaborando um construtivo máximo, a edificação será objeto de Outorga
Prontonorte. EIV para o Setor. Onerosa e Compensação Urbanística, conforme" Subseção

2
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DEMANDAS PPCUB

VIII, Da Revitalização dos Setores Hospitalar Local Sul AP6
e Hospitalar Local Norte -AP8", a ser regulamentada

. posteriormente. Deverá ser garantida uma galeria de
pedestre de no mínimo 5,00m de largura ao redor de todo o
pavimento térreo. TO 70%.

Normal Luciene L N - ocupação de 100% do subsolo no Atendido Devido a grande demanda de estacionamento na área,
Lamas SGAN e SGAS: Universidade visando a preservação da escala bucólica das áreas públicas

localizada na SGAN 707/907. adjacentes.

Normal ASCOMVIPe - obras de revitalização na Vila Parcialmente Quanto a revitalização da Vila Planalto foi atendido no PLC

ACECE-VILA Planalto: fracionamento de atendido Subseção XArt. 136 a 141.

PLANALTO projeções em tamanhos O PPCUBnão considera qualquer alteração dos lotes
~diferenciados no Acampamento existentes a fim de resgatar o traçado original da Vila Planalto.,

Não permite novos parcelamentos, desmembramentos e'Rabelo para atividades econômicas,
implantação da Praça da Rabelo. remembramentos. (PURP35)

- utilização de recursos do Fundurb
para as obras de revitalização.

3ª Audiência Associação dos 1) (01) regularização de lotes (46) Parcialmente 1 O PPCUBnão enfoca regularização fundiária;
Pública: 10 Moradores criados e entregues pela RA I atendido 2 O gabarito passou de 4,50m para 8,50m e o uso misto foi
formulários 2) (03) regularização do gabarito de mantido;

lotes residenciais e não permitir uso 3 O PPCUB remete ao Decreto n2 11.079/88, que definiu a
misto; poligonal de tombamento e área de tutela da Vila Planalto
3) (03) regularização da ocupação da para manutenção do seu perímetro e respectiva área de

área de tutela (EBE) ; tutela, que limitam sua expansão;

4) restauração das unidades de 4 Quanto a revitalização da Vila Planalto foi atendido no PLC

interesse histórico / degradadas e Subseção XArt. 136 a 141.

rigor no tombamento da Vila
Planalto e comentários diversos.

Requerimento Ronald - solicita que o Acampamento da EBE Não O interessado solicita regularização fundiária de unidade
103.000.230/2012 Techmeier seja incluído no PPCUB, com base na atendido imobiliária e o PPCUBenfoca a regularização urbanística da
02/04/2012 'lei n2 1.060 de 30/04/1996 Art. 22 . Vila Planalto.
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DEMANDAS PPCUB

Grupo Executivo para assentamento
e Preservação da Vila Planalto .

Ofício Associação dos • requerem: aumento da altura Parcialmente PlC: Subseção X - Artigos 136 a 141.
777.000.658/2012 Moradores da máxima das edificações de 4,sOm Atendido Art. 139, inciso 11- Altura máxima de 8,sOm.

23/03/2012 Vila Planalto. para 8,sOm, taxa ocupação 80% e 03 Taxa ocupação 60% para garantir a escala bucólica (
AMVP unidades habitacionais por lote. recuperar taxa de área verde dos lotes/ quintal) e habitação

bifamiliar (manter tamanho lotes) .
e.mai!: Antonio Carlos • indica informação equivocada • Para o SMI deverá ser considerada a PURPAP7/UP9;

11/0S/2012 Osorio Filho quanto a PURP do SMI e a questão • No PPCUBo CA indicado para a área é de 1.4, que foi
do Coeficiente de Aproveitamento; aumentado em relação ao CA atual de 0.8;
• solicita possibilidade de • No PlC Arts 154 e 155 o SMI é indicado como área de
parcelamento e/ou revitalização onde deverá ser aplicada Operação Urbana
desmembramento na área, visando Consorciada (OUC).
condomínio urbanístico. Na OUC leis complementares específicas definirão as

particularidades e os parâmetros de
parcelamento e de uso e ocupação para as áreas objeto.
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Oficio n~001/2012.
Brasília, 29 de março de 2012.

A Sua Senhoria o Senhor
GERALDO MAGELA PEREIRA
Secretário de Estado (li' Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito F,)denl - SEOHAB
Governo do Distrito Federi:ll
BrasílialDF.

Assunto: Regularização da quadra SHIGS 71Q(RA I, AP-5 e UP-3 do PPCU~.

Senhor Secretário, . ,~
J' .. Dirigimo-nos a Vossa Senh~)riano sentido de que seja regularizada a l:I!illzaçãoda

área' dos fundos das Unidades Residenciais :situadas na SHIGS 715, mais especificamente
incluindo as especificidades da organização arquitetônica da referida quadra na minuta do
Projeto de Lei Complementar (PLC), intitulado Plano de Preservação do Conjunto
Urbanístico de Brasilia - PPCUB, documento este sob a responsabilidade dessa importante
Secretaria.

Destaca-se que, desde a entrega das casas no ano de 1962, o Instnuto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) doou a parte dos fundos dos
imóveis, inclusive, subsidiando os moradores no financiamento de material para o fechamento
dessa área, e, dessa maneira, definindo o gabarito existente e a singularidades de cada
conjunto de blocos da referida quadra, a qual também são pagos os impostos (IPTU) sobre a
utilização de toda área utilizada.

Em 2002, na tentativa de corrigir a ocupação histórica, a Câmara Distrital
Legislativa elaborou o Projeto de Lei nO 1.766/02, regularizando as áreas edificadas
localizadas nos fundos dos lotes, sem que houvesse aprovação final. Foi apresentado ainda, o
Projeto de Lei Complementar de nO1.550, todavia o que também não foi aprovado com a
justificativa de que a proposição legislativa possuía "vicio de origem".

A partir da referida data, portanto, há mais de 10 anos, moradores e lideranças da
quadra vêm, exaüStivamente, reiterando essa reivindicação aos diferentes Administradores
nomeados para a gestão da Região Administrativa de Brasília (RA I), sem' uma resposta
conclusiva para a demanda apresentada, conforme documentação anexa.

Dessa forma, entendemos de que se trata de uma questão social, de relevãncia e
de interesse público, já que aflige indistintamente todos os moradores da quadra. Por outro
lado, temos a certeza de que, com essa medida, não ocorrerá alteração urbanistica, mas, tão
somente, a regularização de uma situação de fato que ocorre há aproximadamente 50 anos, e,
assim, considerar testemunhos históricos da construção de Brasília, ao encontro da
necessidade da organização arquitetônica existente desde sua inaUgUraçãO,~ como
a ti a desafetação seja o reconhecimento úblico da re ulariza ão da referi a area,

. fazendo'u . mora ores.

continuamos ao inteiro dispor para informaçôes
nto.

Certo de sua atenção
complementares, no aguardo do de

Atenciosamente, SEDHAB
PO: or-í<:..•.0

~e da Eitado de D9&eIlvolvirrlMto s Cezar Soar. s Batista Cócl\lo 5eq
Url)&OO e Habil.ação V e Prefei da Prefeitura omunitaria 71 Sul •. 1-~ exo.lo;)... ,;2oi.:l- I

GE(";OCiDí.~PO!U/\G/SEDHAB Região Administrativa de Brasilia (RA M8Ir~1il I
f;':.~\:iJ(j~:;õ.30 I O5íAõ' f 13, ~ 3.:::J 4- • 166 02) -6 I

-._-.! '-'-VISI'FE'{).B G DA PC 715 SUL: http://pc715sul.bl~ ---e. -~~n.d~~.re;0h'~~orre~S~~~_:~:"1S.715BIOCO "8". Casa 78 -Brasl~iaJDF -.CEP: 70.38.1.702 - Tel.:(61) 3345-0;97/,99:9'8229 _
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ANEXO

(PROJETODE LEI NR. 1766/2002)

•• ~ ._",": h ••• l' t ••••~_ .•• .~..•.... ~":",,_ .
-_. ",",



(\11
oo
N
••••••
CD
CD
•••••-,:-
<.>
-Ja..

..

..
CÂMARA LEGISLATIVA
DO DISTRITO FEDERAL

IDENTIFICAÇÃO

PLC 1766/2002

Ementa:

DISPÕE SOBRE A OCUPAÇÃO NO AFASTAMENTO FRONTAL E FUNDOS
DOS LOTES DO PLANO PILOTO - RA I E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autoria: GIMARGELLO Data de Leitura: 19/06/2002

TRAMITAÇÃO CONJUNTA

I_~_-
ARQUIVO

\

......' ~ .. ". . .. ..• ....•"' .. ....."
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PlC fl66/2002

/
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do De utado Distrital Gim Ar ello

Projeto de Lei OJmplementar n°

~PI&

.. ..._-{DeputaduGJW ARGELLO)r~.~~;~:~:~~';~:~~~;,:':,~~;;~~2~G')f:." ,£',". ..... ,.' 'J'; 1

\" ZL; tJ(__LJJ ~. . ispõe sobre a oc,lpação no afastamento
\ [m•.::::....__..:===..._ _ ._-- untal e fundos dos lotes da Região
- ..-_•.- Administrativa do Plano Piloto - RA-I

e. e dá outrasprovidências.

A CÂMARA LEGISLATWA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

A.rt. r FICapermitido a ocupaçãopara garagem CQbertano afastamento
frontal, medindo 5,5m (cinCQmetros e meÚJ) e fechamento. CQmgrade dos lotes
residenciais da quadra mGS 7J 5 Sul do Região Administrativa doPlano Piloto - RA-I,
em conformidade com o inciso HI, artigo 9° do Lei OJmplemortar n° 388 de r de
junho de 2001.

Art. 2° Fica ampliado as áreas edificadas localizadonos fundos dos lotes
residenciais, medindo 3,5m (três metros e meio), autorizJu/opelo Decreto n° 068/62 -
IPASE, da quadra HIGS 715 Sul da Região Administrativa doPlano Piloto - RA-l

Art.' 3° Fica ampliado as áreas edifu:adas entre os lotes residenciais da
quadra mGS 715 Sul, abaixo descriminados:

I) , Bloco A lotes 4 e 5
JI) BlOCQB lotes 4 e 5
DI) Bloco C lotes 88 e 89
IV) Bloco D lotes 88 e 89
J? . Bloco E lotes 4 e 5
VI)' Bloco F lotes 110 e 111
VIl) BloCQG lotes 110 e 111
VII/) Bloco H lotes 4 e 5

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de suapublicação.

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

. , "
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CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Distrital Gim Argello

JUSTIFICAÇÃO

,

~

•

A presente proposição tem por escopo a permissão para ocupação do
afastamento das áreas frontal e de fundos para edificações já existentes na quadra

lHGS 715 Sul do Plano Piloto.
A quadra HIGS 715 Sul tem sua edificação diferente dos demais quadras

de Brasilia, suas residenciais não possui área para edificação de garagem coberta,
portanto, para maior segurança, conforme determina a Lei ,CompIementar n° 38812001,
que são passíveis de concessão de uso não-onerosa as ocupações ali edificadas.

, O Decreto Lei n° 068162 ~ermina a àmplitiÇiio dos'áreas dos fundos nos
lotes residenciais, medindo 3,5m, ntique1a quadra. d', ' ,

Nosso propósito é resolver a situaçãoirriguJiU'íiue s~encontram essas
áreas edificados desde 1962, resguardando seus mo~~ de'possíveis demandas
judiciais. Portanto conto com o apoio 'dos meus pares para

aprovação desse importante projeto de lei.

Sala dos Sessões,

GIMARGE LO
Deputado D' trital

". '.',. . .,.'
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ANEXO 11

(OFfCIO 001/2011 - PREFEITURACOMUNITÁRIA 71S- SUL)

.•••.••••••.••.•••--- ••~-,.. .•.. '''"'.•I-~.. ;''' • ----"i- '~," •.• ..., '~1.-.~••..•._-.• '-,.,



'" ••••.J~'_ ••"""" ..--",.--.- ./"<........... .;;:y,;>
U j.lI" •..•••.• 'W' )::,l U ~>j: U L~"" ....----...

PREFEITURA COMUNITÁRIA 715 SUL
Ofício n° 001/2011- CE.

SenhorAdministrador,

Brasília, 26 de maio de 2011.

Inicialmente parabenizamos Vossa Senhoria pelo importante trabalho
realizado frente a essa Administração, onde nota-se o empenho e interesse de
Vossa Senhoria em acompanhar as necessidades e anseios da população do
Plano Piloto, na busca de melhorias para nossa cidade e, por consequência, a
qualidade de vida de todos os moradores.

Desta forma, neste mesmo propósito, apresentamos a Vossa Senhoria as
principais reinvidicações da quadra, conforme relação anexa, contendo 17
(dezessete) itens cuidadosamente listados a partir das necessidades
identificadas e colhidas dos moradores da 715 Sul em assembléia realizada
especificamente para este fim. lembrando que este mesmo documento foi
entregue às gestões anteriores sem que tivéssemos retorno ou mesmo uma
satisfação de possíveis encaminhamentos.

Cabe ressaltar que essa Prefeitura não dispõe de recursos próprios para a
resolução das necessidades apresentadas e até o momento contamos apenas
com a boa vontade dos moradores para, no que nos cabe, ajudar o GDF no
sentido de manter a quadra limpa e organizada. Não obstante, estamos
dispostos a trabalhar em parceria, não medindo esforços para encontrar a
solução adequada para cada item apresentado.

Certo da atenção de Vossa Senhoria,
atendimentos, nos colocamos ao inteiro
complementares.

na esperança de sermos
dispor para informações

Atenciosamente,

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Messias de Souza
M.D. Administrador da Região Administrativa de Brasília - RA I
Governo do Distrito Federal
Brasília/DF.

Usa de ReiIM~ oU~'" 71S SIJ, ~da)lrh"*1l:. como Ofldorf'OOlf1!Jll _ CE, de 2Ml5I2011.
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Anexo ao Oficio n!!001/2011 - CE, de 26 de maio de 2011 .

. LISTA DE REIVlNDICAÇOES .
1. Definir estratégias para retomada da discussão para a regularização das áreas frontais e

fundos das unidades residenciais, respeitando as especificidades de cada conjunto de blocos.

Esta é uma questão grave e que há tempos aflige todos os moradores, a qual destacamos
dois aspectos a serem considerados:

a) Esta reinvidicação possui histórico anterior, desde a entrega das casas em 1962,
onde o IPASE doou a parte dos fundos dos imóveis, inclusive subsidiando os moradores no
financiando de material para o fechamento daquela área.

b) Em 2002, na tentativa de corrigir a ocupação atual, a Câmara Distrital Legislativa
elaborou o Projeto de Lei nO1.766/02, ampliando as áreas edificadas localizadas nos fundos dos
lotes. Foi proposto ainda o Projeto de Lei Complementar de nO 1.550, todavia, contudo também
não foi aprovado.

2. Definir estratégias para retomada da discussão, em conjunto com moradores e a
administração, para reconstrução do Parque Infantil situado entre os Blocos "EUe uH", ou mesmo
a instalação de equipamentos para realização de exercicios físicos (Circuito Saúde), em
conformidade ao projeto original da quadra, conforme memorial descritivo arquivado na
Administração de Brasília (RA I). Planta IPASE Q. 48, 49 e 50. Endereço atual: HIG/S 715 Sul.

Faz-se importante destacar que na referida área, entre os dois blocos acima citados, se faz
necessário desenvolver um projeto de pavimentação e arruamento, respeitando critérios de
acessibilidade, iluminação e paisagismo, igualmente prevendo o que está disposto no projeto
original da quadra, conforme memorial descritivo arquivado na Administração de Brasília (RA I).

3. Construção de um segundo Playground, de médio porte, a ser instalado nas esquinas dos
Blocos "C" e "O" (frente para a Clinica Pacini), ou mesmo a instalação de equipamentos para
realização de exercícios físicos (Circuito Saúde), atendo não somente o anseio da comunidade,
llas ao disposto no projeto original da quadra, conforme memorial descritivo arquivado na

Administração de Brasília (RA I). Planta IPASE Q. 48, 49 e 50. Endereço atual: HIG/S 715 Sul.

4. Recuperar, com a maior brevidade possível, as calçadas das áreas intemas e
externas da quadra, contemplando inclusive critérios de acessibilidade, e, caso possível,
avaliando barreiras arquitetônicas existentes. Em mais de 40 anos de existência da quadra foram
raríssimas às vezes, ou quase que nenhuma, que as calçadas da quadra foram recuperadas;

5. Restaurar "Placas de Sinalização" verticais existentes na quadra, bem como contemplar
a instalação de novas placas de sinalização de velocidade; proíbição de estacionamento; ruas
sem saída, etc, seja no que diz respeito ao trânsito interno ou externo, bem como as que indicam
a sinalização dos conjuntos de blocos. A falta de sinalização tem dificultado a localização dos
endereços, a má utilização do espaço público e contribuindo ainda com na desorganização
urbana.

UIt. dtIRIIlrM~dI ~'" 715~. ~Idajl,rt;lm.nt. camo otldorf'OOlf2!J11-CE, de 2MI5I2011.
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PREFEITURA COMUNITÁRIA 715 SUL

6. Instalar redutores de velocidade (quebra molas) na área interna da quadra, e redutores de
velocidades eletrônicos (pardais) na área externa, identificando-os com marcação e sinalização
apropriada e dessa forma oferecendo maior segurança para pedestres e motoristas;

A solicitação dos quebra molas foi devidamente aprovado pelo OETRAN e Administração de
Brasília (RA I) desde 2007. Até onde sabemos, smj, este processo foi encaminhado para a
NOVACAP para execução. Sua instalação está prevista para as proximidades doBldco "E", com
acesso para entrada aos blocos "'" e "H". O ideal seria a fixação de "tachões" no asfálto para
definição de uma rotatória e disciplinar o trânsito naquela região.

A instalação dos redutores de velocidades na área externa se faz necessário para o controle
do trânsito em toda a extensão da quadra junto a W3 Sul. E ainda, a colocação de "pardais" no
trajeto advindo da "Estrada Parque Setor Policial" via W5 Sul e acesso à via "Ac. Shigs 715" em
direção a W3 Sul. Justifica-se essa medida devido ao excesso de velocidade dos veiculas, rnas
principais dos ônibus urbanos que trafegam neste trajeto.

É necessário ainda colocação de placas disciplinando o limite de velocidade no interior da
quadra, destacando que estas medidas têm como finalidade disciplinar os visitantes e o trânsito
local, sinalizando a todos de que estâo trafegando em área residencial.

7. Sinalizar as vagas dos estacionamentos, bem como vias de acesso a quadra, vez que
durante a semana o fluxo de carro é triplicado tendo em vista a utilização do interior da quadra
como estacionamento para clientes dos diversos centros clinicos da região. A situação se agrava
para os blocos próximos aos centros clínicos (Pacini e São Lucas), principalmente para os
moradores do blocos "C", "O", mas, em especial atendendo os moradores do bloco "G". Os
moradores do bloco "H" e "I" também sofrem com o reflexo do trânsito local e a ausência de
sinalização e estacionamentos para o público externo e o acesso à quadra e, diferente dos
demais, o acesso ao bloco "I" é estranhamente feito pelo setor hospitalar.

8. Examinar a possibilidade de intermediar junto aos demais órgãos competentes, no sentido
de alterar o itinerário das linhas dos ônibus urbanos que trafegam próximo à quadra a partir da
Estrada Parque Setor Policial, acessando a W5 em direção a W3 Sul, advindos de várias cidades
satélites.

Esta situação vem ocasionando sérios transtornos e engarrafamentos em toda e única via de
acesso à quadra, dificultando o acesso dos moradores nos horários de maior movimento, além do
ruído, poluição e outros riscos.

Ressalta-se que não existem paradas de ônibus no referido trajeto e os passageiros são
desembarcados em locais inadequados. Para piorar, os ônibus transitam pela área residencial
desenvolvendo velocidade acima do permitido colocando toda população em risco.

Além de congestionar o trânsito naquela região, estes veiculos de grande porte colocam em
risco usuários e moradores, inclusive crianças que frequentam as escolas daquela região. Para
minimízar o drama enfrentado diariamente, sugerimos a colocação de faixa de pedestres e ainda
redutores de velocidades eletrônicos (pardais). O ideal seria que estes ônibus dirijam-se até o
terminal de ônibus localizados no final da Asa Sul ou fazer o retorno e iniciar o trajeto pelo final da
Asa Sul, sentido Sul-Norte.
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9. Realizar podas preventivas de arvores, mato, arbustos e grama, inclusive das que se
encontram atrapalhando a iluminação pública, e, por conseguinte colocando em riscos moradores
e população em geral;

10. Revisar e ampliar a iluminação pública existente, repondo postes danificados elou que
tenham sido retirados de forma aleatória, e quando necessário colocar nova iluminação em locais
de maior vulnerabilidade, principalmente na área do entomo da quadra;

11. Avaliar a possibilidade de implantação da "Coleta Seletiva" na quadra, indusive
disponibilizando lixeiras adeguadas para cada tipo de lixo, em dias e locais'á serem definidos pela
Administração de Brasilia, juntamente com Serviço de Limpeza Urbana;'-

12. Acompanhar, juntos aos órgãos competentes, o processo diário de limpeza pública,
contemplando a forma de coleta do lixo, inclusive quais os critérios e estratégias utilizadas para
recolhimento dos dejetos deixados após o trabalho realizado pelos caminhões de lixo (chorume e
restos de lixo). O processo mal realizado vem alimentando roedores e baratas;

13. Definir, em conjunto com órgãos do GOF (Vigilãncia Ambiental e Zoonose), calendário
para controle de pragas e roedores nas áreas públicas. Sabe-se que este tipo de insetos e
roedores advém de condições inadequadas acondicionamento de lixo e ausência de limpeza.
Entretanto, preocupa-nos a proximidade com Setor Hospitalar Sul, e, por conseguinte a
possibilidade de contaminações cruzadas que possam ocorrer;

14. Revisar e adequar os dutos existentes para a captação de água pluvial, localizados ao
final de cada bloco, destinados a coleta da água pluvial, principalmente do volume captado nos
becos. Esta medida justifica-se devido ao fato que em algumas situações a água captada e
arremessada sob as calçadas das áreas extemas, causando sujeira e incômodos às pessoas que
transitam nestes lugares;

15. Sanar problemas ocorridos nos periodos da chuva, onde em alguns lugares ocorre um
grande acumulo de água, em específico em toda a extensão da W3 Sul a partir do sinal entre as
quadras 7141715. Acreditamos que parte deste problema deve-se a insuficiência de bocas de lobo
para a captação de água naquela região, e mesmo a obstrução destas dubulações. Outro aspecto
que contribuiu para este problema é a impermeabilização do solo causada pelos próprios
moradores e comerciantes da região;

16. Definir projeto de pavimentação para circulação de veiculos, e assim regularizando e
possibilitando o acesso à frente das casas. Esta medida deve contemplar todos os blocos, em
especial os blocos "C", "O", "E", UH"e "I", e ainda as casas pares do Bloco "A";

17. Fazer gestão junto aos órgãos competentes do GOF, visando à instalação de um
Posto Comunitário de Segurança, proporcionando desta forma a integração entre a comunidade e
a polícia. Esta medida encontra respaldo nos altos índices de roubos e furtos de veículos
ocorridos naquela região (715 Sul e Setor Hospitalar). O posto poderá ser instalado próximo da
Clínica Pacini, no mesmo local onde está instalado um trailerllanchonete.

, ,"O bem estar da comunidade é a nossa meta, e o envolvimentoe a participação de todos, nosso ideal. ri

Usb de R~ di """ch 715 SUl.apr--udlo jl6Umenle com o 0I'ld0 rf'00112011 -Cf, clt 2MJSI2011.
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CONHECENDO A HISTÓRIA DA HÍGS 715 .. '

A HIGS 715 é uma das mais antigas quadras resi-
:iais de Brasília, Ficou pronta em 1960. Era de propri-
ie do Jl'ASE - Instituto de Previdência e Assistência
Servidores do Estado e foi ocupada à época por servi-
:s daquele Órgão, do Departamento de Imprensa Na-
~ e de outros Órgãos da Administração Federal.

Aqueles pioneiros, em sua maioria, transferidos do
de Janeiro, com suãs famílias, encontraram aquelas
s ,bastante diferentes das que outrora ocupavam. Eram
s coladas umas nas outras em fileiras - casas gemina-
- coisa de Brasília - das quais nunca haviam ouvido
'.Na frente de cada casa uma ampla área para jardim.

Mas, o mais interessante é que não possuíam quíntal
rio. A fileira de casas possuía, ao fundo, um amplo es-
como se fosse uma rua, que separava esta .fileira de

; d oa outra fileira de casas iguais com a frente para
)sto elaSsuas casas. Daquelas casas só viam os fundos,
3lIlente. Era uma fileira de casas pares e outra de casas
res, iguais, porém em posição inversa, totalmente in-
odentes, que formavam um bloco residencial identifi-
por letras do alfabeto.
Moradores daquela época lembram-se de que por a-

, ruela, quase uma rua em muílas cidades, circulavam
"dores ambulantes, tintureiros, padeiros, verdureiros
seus carrinhos ou carroças e até caminhões para
ga de gás e mudanças, e c"anrinhõesde coleta de lixo.
00 sendo uma cidade pacata, não havia segurança e os
dores não podiam gozar de privacidade, pois tinham
ecar suas roupas na rua, manter fechadas as janelas
uartos do fundo e a porta da cozinha. O desenho abaic
monstra bem como era a disposição das casasllotes

Em 1962, quando já possuí~ escritura de promes-
:essão e venda, emitida pelo Jl'ASE, os moradores
izaram-se e conseguiram do próprio Governo Fede-
ufprização informal de ampliar seus lotes; a União
jeu recursos'financeiros e O Instituto financiou os
s proprietários dos imóveis para que construíssem os
tivos muros, isto é, criando para cada casa o respec-
!intal, delimitando, assim o lote pelos fundos.
Ficou estabelecido - pelo órgão público de compe-
- que cada morador, promissor adquirente e pra-
ia, a partir da parede de fundo da casa, o limite do

Prefeitura Comunitária da HIGS 715

então lote, demarcaria a distância de trés metros e meio ena-
quele local construiriam seu muro e, com os vizinhos, dividi-

• f riam os custos dos muros laterais.
Essa legitimação da ocupação da área dos fundos não fi-

cou apenas na liberação de recursos pela União e no financia-
mento, atos consumados com a edição do Decreto nO068162 e~.. '" ---.~, - .- .....
d~~~ do Jl'Az.E,.mas tambem através de atos 7 ~ço~ da
propna Prerert1lra'do Distrito Federal que, em COnsonanCla
com o Instituto, que determinava que um engenheiro ou um E"";:

topógrafo'do órgão do DF deveria fazer a fiscalização e const
qüente medição dos muros para a consolidação e/ou hberação
dos empréstinJos.

Essa hberalidade ou concessão por parte das autoridades
competentes resultou no estreitamento da já citada ruela - cor-
redor de circulação - dos fundos entre as projeções de casas
pares e impares que antes era de 9m para um corredor de cir-
culação de 2m, área'áe uso restrito dos moradores que vem
semdo utilizada pelos serviços de limpeza urbana e de entrega
de gás.

-.-: -. ~.- ...:~~::, -- - :' ~ i
i
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A nossa Prefeitura tem em seu poder cópia das plantas
que espelham as duas situações: uma, do Jl'ASE, elaborada
em 1962, cujos lotes de quíntal são aerescidos aos fundos re-
duzindo a área de circulação, planta na qual consta o Aprovo
do Coordenador de Urbanismo e Arquítetura da P.D.F. - Pre-
feitura do Distrito Federal e da S.V.O. - Secretaria de Viação
e Obras; a outra planta retroage ao "status quo" de 1960 com
aprovação do Conselho de Administração em sua 485" Sessão,
realizada em 25.10.67, isto é, ignorando totalmente a situação
existente à época, como fato consumado sob a anuência e pro-
teção do próprio Govemo com todos os lotes ampliados e os
corredores reduzidos em 78% de sua largura, como dito ante-
riormente, passando de 9m para apenas 2m.

Sabe-se que em 1967 todos os quintais eram murados e
a grande maioria dos proprietários, movidos pelas necessida-
des, haviam construído edificações diversas sem terem sido
molestados pelos governantes de até então.

Mesmo tendo o famigerado Conselho de Administração
tomado a referida posição o Governo do Distrito Federal du-
rante o passar dos anos conviveu com a nova situação que, de
simples edificações térreas passou a edificaçõés mais comple-
xas de um ou dois Pavimentos em razão de simples reformas
ou construções novas.

A história da 715 continua ....,
Sede Provisória Bloco B.- Casa 69
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A QUADRA HOJE
Naquela época, como se diz, os

tempos eram outros. Sim, Brasília foi
crescendo e àquelas casas antigas,
cujas portas e janelas estavam à mão
de qualquer visitante, principalmen-
te à mercê do visitante indesej ável, o
famoso uamigo do alheio" J os mora-
dores foram fazendo pequenos muros
na frente de suas casas até que, em
nome da segurança, no final dos anos
noventa, por lei originada de projeto
de autoria dó deputado distrital Cláu-
dio Monteiro, cada proprietário foi
autorizado a gradear a área da frente
até no máximo 3m a partir do limite
da casa, isto é, do lote. Na mesma
ocasião os proprietários das casas das
extremidades dos blocos foram, tam-
bém, autorizados a gradear a área
lateral do imóvel

CORREDORES FECHADOS

Como foi dito, a área de circu-
lação dos blocos, hoje serve para es-
coamento de lixo, a entrega de gás e,
também para inspeção dos registros de
água da CAESB.

Fora de sua finalidade os cor-
redores abertos nas extremidadeS, era
utilizado para circulação de pessoas
alheias' à Quadra, fato que contribuia
para o aumento da falta de segurança
dos moradores.

Dos nove blocos existentes oito
corredores têm uma das extremidades
posicionadas diretamente para a parte
externa da Quadra, a efemplo dos blo-
cos uE" e "FI", para a'W-3. Uma vez,
que marginais tinhain acesso direto à
área de circulaçãç/ desses blocos e,

f

conseqüentemente, às casas pelos fun-
dos, os moradores das casas posiciona- .
das nessas extremidades construíram
um muro ligando ás casas fechando,
assim; os corredores. A única exceção
foi do Bloco 'T'. Mais tarde os mora-
.dores se organizaram e instalaram nas
, óutras extremidades portões que são
abertos para o acesso do pessoal dos
serviços de interesse comum às resi-
dências.

As únicas exceções que persis-
tem são nos Bloco "H"e Ilr' cujoC'
proprietários continuam demons jo

. falta de espirito de união e de coletivi-
.,' dade e não instalaram PlI>rtãonos cor-

redores que continuam abertos e total-
mente devassáveis.

---x-.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNDIAL
É curioso que a legitimação

da ocupação da área de fundos com
construção de muro delimitando o
quintal com recursos do Governo
Federal para financiamento a titulo
de empréstimo aos proprietários,
referendado pela então Prefeitura
.do Distrito Federal que destacava
seus engenheiros e topógrafos para
fiscalização e medição das obras,
tenha ocorrido há exatamente qua-
renta e cinco anos e nos Órgãos da
Administração de Brasília, suces-
sora da extinta Prefeitura, se traba-
lhe considerando que não exista .
nada que registre tal fato ou a lega-
lização da ocupação elconstrução.

Na verdade, existe planta do
JPASE, conseguida por um dos
proprietários no órgão que funciona
no 13° Andar do anexo do Palácio
do Buriti cuja cópia está de posse
da Prefeitura da mGS 715.

É curioso que durante tanto
tempo os proprietários dos imo-
veis vieram fazendo reformas,
construindo cômodos, expandin-
do quartos, cozinhas, crescendo a
casa na vertical com a construção
de outros pavimentos e a Admi-
nistração tenha se mostrado apá-
tica, omissa; permitindo tal fato e
só recentemente tenha resolvido
consertar a situação, moralizar o
alegado crescimento desordena-
do, desmedido e descontrolado.

Alega o GDF (a Adminis-
tração de Brasília, a Subsecretaria
de Urbanismo e Preservação e O

Instituto de Patrimônio) que Bra-
sília é tombada pelo Patrimônio
Histórico Mundial e que não pode _
regularizar a situação exatamente
pelo seu tombamento histórico.

Ora, há que se questionar: o;
lotes foram ampliados há quase
quatro décadas e meia; Brasília
foi tombada no inicio dos anos
noventa, isto significaque o tom-
bamento é recente e a ampli: -")
ocorreu pelo menos três déc""dS .
antes. Portanto, quando Brasília
foi tombada os lotes dos imóveis,
apesar das dimensões constantes
das escrituras e dos registros na
Administração de Brasília, já
tinham os tamanhos atuais.

A conclusão lógica é que a:
características atuais dos lotes (di
mensões) devem prevalecer e nãc
as anteríores. Portanto deve-se re
gularizar a ocupação' real e não a
fictícia. Sobretudo, deve-se reco.
nhecer que não existe a alegada
agressão ao tombamento ..

•
Prefeitura Comunitária da mGS 715 - Sede Provisória Bloco B - Casa 69
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização
e Desenvolvimento Urbano
Gabinete

DESPACHO

Em, 03 de abril de 2012.

"GDFJllntlt5 P'Orltn noYlt DF

Referência: Ofício nº 001/2012 (777-000.702/2012)
Interessado: Prefeitura Comunitária 715 Sul
Assunto: Regularização da Quadra 'SHIGS 715 - PPCUB,

A Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN,

,.
.•. ,.,~..
"

RECIBO DCT/SUPLANISEOUMA

Em O:) I O~_!....LQrL.
Ás i :~h;,

Rubrica - 1~:'2;rr~;1~.1

Com vistas à Coordenação referente à elaboração do Plano de

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) encaminho o presente

documento para avaliação quanto à regularização das unidades residenciais

localizadas na SHIGS 715.
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Mat.: 24.187-3

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13114 CEPo 70.306-918 - Brasília' DF

Fone(s): (61) 3214.4101 - Fax (61) 3214-4008 r'l';1
ASCOLlDC.265 L.:.J



DCT - Diretoria do Conjunto Urbanistico Tombado de Brasilia
<dct.sed ha b@gmail.com>
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PPCUB OBSERVAÇÕES NOVO PLC
1 mensagem

osoriofilho@bol.com.br <osoriofi Iho@bol.com.br>
Para: dcl.sedhab@gmail.com

n

t

r é:tgUJi:11 U~ I

11 de maio de 2012 16:27

Prezado Graco, envio abaixo 2 observações sobre o novo PlC:

1) Art. 155. AO\JCdo Setor de Mansões Isoladas - 5MIdeverá obs,>rvar:. .~~

;;. a nova ocupação lerá como referência os parâmetros instituíd~R~~ "'1' '1:- U ~ 4
A referência à PURP UP4/A da pois tal PURP não consta no PlC, talvez a
intenção fosse a referência PURP AP7/UP7 o Setor de Hotéis e Turismo Norte, adjacente ao
SMI. Caso o correto seja a P rea men e 7/U~de.se seja respeitado o coeficiente de
aproveitamento atual do SMI que é de pelos menos~ correspondente à multiplicação da taxa de
ocupação atual (70%) pelo número de pavimentos compatível com a altura atual permitida, de 8,5 m,
sendo que no SHTN o coeficiente máximo é de 0,8.

2) A PURP do SMIN foi alterada em relação à versão anterior, que permitia o parcelamento ou
desmembramento em unidades de até 1 .000 m2. A manutenção da possibilidade de
desmembramentos ou parcelamento em unidades mini mas de 1.000 m2 representa um grande
avanço, estimulando a subdivisão dos terrenos e gerando aumento da oferta de terrenos no local. O
uso da figura do condomlnio urbanlstico também seria uma opção;

Agradeço antecipadamente a análise que possam merecer tais observações.

Alt. Antonio Carlos Osorio Filho
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REFERÊNCIA
INTERESSADO
ASSUNTO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e
Desenvolvimento Urbano .
Subsecretaria de Planejamento Urbano
Gabinete

Memorando nO649.000.034/2012 - DIPRE.
DIPRE.
Demandas PPCUB.

Juntos por 11mnovo DF

À ASCOM/SEDHAB

Encaminhamos o memorando nO649.000.034 /2012 - DIPRE, com as respostas às

demandas da comunidade quanto ao Projeto de Lei Complementar do Plano de Preservação do

Conjunto Urbanístico de Brasília, para publicação no endereço eletrônico da SEDHAB.

Em,~dejaneiro de 2013.

);A L-:
~l:~E OLIVEI~A
Subsecretário de Planejamento Urbano

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SCS Quadra 6 Bloco A Lotes 13/14 70306-918 Brasilia DF - Fone 32144105 - Fax 3214-4121 - E-mail suplan@sedhab.df.gov.br

SUPLANme0112013_me649.000,034.2012.DIPRE_respostas PPCUB _crmv

mailto:suplan@sedhab.df.gov.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081

