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CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS 

Brasília não é obra do acaso. A transferência da capital para o Planalto 
Central fez parte da estratégia de desenvolvimento do interior do país, a localização 
do novo Distrito Federal foi resultado de expedições científicas ao longo do século 
XIX, o projeto da cidade foi decidido por meio de um concurso com júri internacional. 
Brasília foi concebida para ser o símbolo de um novo país e se tornar centro de 
excelência nacional nas diversas áreas de conhecimento humano. Nossa cidade é 
fruto de história, intenção e expectativa do povo brasileiro. 

A singularidade do projeto do Plano Piloto de Brasília e a mobilização 
nacional para sua construção em quatro anos contribuíram para que a cidade fosse 
reconhecida como uma das maiores realizações humanas no século XX. Assim, em 
1987 a UNESCO concedeu o Título de Patrimônio Cultural da Humanidade a 
Brasília, a maior área urbana tombada do mundo e a única cidade planejada na era 
moderna com tal distinção. 

Lamentavelmente, o que a população de Brasília tem assistido em 
seguidas gestões do Distrito Federal é um profundo desconhecimento dessa história 
e dos ideais que a cidade representa. Isso tem resultado em decisões que colocam 
em risco o que foi conquistado e preservado até hoje. Os valores que ensejaram a 
criação de Brasília precisam ser resgatados e nortear a gestão pública do Distrito 
Federal. 

Como forma de contribuir com a qualificação do cenário político 
brasiliense neste ano de eleições, o Urbanistas por Brasília (Quem Somos) publica 

esta Carta Aberta contendo alguns dos temas que julgamos mais relevantes a serem 
observados pelos candidatos ao Governo do Distrito Federal e à Câmara Legislativa 
do Distrito Federal. A intenção é haver uma gestão mais responsável do território do 
DF, condizente com a importância de uma cidade reconhecida como Patrimônio 
Mundial. 

 

1. Que a aprovação do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília 
(PPCUB) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF (LUOS) pela Câmara 
Legislativa do Distrito Federal (CLDF) seja suspensa e somente retomada após 
a elaboração e aprovação do Zoneamento Ecológico e Econômico do DF (ZEE-
DF), o qual tem por atribuição delimitar as zonas ambientais, as áreas 
ambientalmente sensíveis, os limites ambientais de abastecimento e 
esgotamento sanitário e definir os usos e atividades compatíveis com cada uma 
dessas zonas; 

2. Que os procedimentos para eventual votação do PPCUB na CLDF somente 
sejam retomados após a conclusão da análise do documento pelo Grupo 
Técnico de Revisão formado por representantes da sociedade civil, IAB, UnB, 
IPHAN e SEDHAB, entre outros, sem a pressão de prazos políticos, eleitorais ou 
de qualquer outra natureza (leia mais aqui); 

3. Que os procedimentos para eventual votação da LUOS na CLDF somente sejam 
retomados após a análise do documento por Grupo Técnico de Revisão formado 
por membros da sociedade civil, IAB, UnB, IPHAN e SEDHAB, entre outros, sem 
a pressão de prazos políticos, eleitorais ou de qualquer outra natureza (leia mais 
aqui); 
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4. Que a implantação do Projeto Brasília 2060, desenvolvido pela consultoria 
internacional Jurong, de Cingapura, também seja suspensa até a aprovação do 
ZEE-DF, promovendo-se discussão transparente com a sociedade sobre quais 
são os projetos previstos nessa iniciativa, qual a natureza da industrialização ou 
atividades econômicas que se pretendem implantar, qual o grau de 
compatibilidade dessas decisões com o meio ambiente, com o Plano Diretor de 
Transporte Urbano (PDTU), com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
DF (PDOT) e com a vocação do Distrito Federal enquanto unidade da federação 
diferenciada, sede administrativa do Estado brasileiro; 

5. Que a composição do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF 
(CONPLAN) tenha a participação prioritária de representantes da sociedade civil 
com conhecimento técnico específico sobre o tema, afastando de sua 
composição representantes de segmentos indefinidos como “provisão 
habitacional”, de segmentos sobrepostos como “setor produtivo da construção 
civil” e “mercado imobiliário” ou “regularização fundiária de interesse social” e 
“regularização fundiária de interesse específico”, sem vínculo direto com o tema 
como “comércio varejista” ou “moradores e inquilinos”, bem como coletivos e 
associações que pouco ou nada possuem de engajamento nas questões de 
planejamento urbano. Também é fundamental que a sociedade civil ocupe mais 
da metade do total das cadeiras do CONPLAN e que haja ao menos um 
representante do segmento de defesa do meio ambiente (leia mais aqui); 

6. Que seja retomada a criação de um Instituto de Planejamento Territorial e 
Urbano do Distrito Federal como forma de se garantir a independência técnica 
das decisões referentes à gestão urbana e ambiental do Distrito Federal. Essa 
medida busca diminuir a interferência meramente política no âmbito do 
planejamento territorial por meio de decisões que têm se mostrado incapazes de 
lidar com uma unidade da federação diferenciada e uma cidade reconhecida 
como Patrimônio Mundial; 

7. Que seja definida ou fortalecida estrutura administrativa específica de gestão 
com a atribuição de zelar pelas características físicas do conjunto urbanístico de 
Brasília definidas pelo Decreto nº 10.829/1987 e Portaria Iphan nº 314/1992, 
destacando-se a recuperação e execução de calçamentos (inserido em um 
plano de circulação de pedestres), gramados, arborização, implantação dos 
cinturões verdes em todas as Superquadras Sul e Norte, remanejamento das 
fiações elétricas aéreas para soluções subterrâneas e criação de mobiliário 
urbano padronizado e condizente com a importância e design da cidade; 

8. Que seja dada prioridade à recuperação das condições físicas da Unidade de 
Vizinhança formada pelas SQS 107, 108, 307 e 308, devido ao seu fundamental 
valor simbólico no contexto do projeto do Plano Piloto de Brasília. Trata-se de 
um ponto turístico de importância mundial, sendo inadmissível o estado de 
abandono, deterioração e falta de segurança que atualmente dominam essa 
região da cidade. Assim, deve ser aplicada a legislação de tombamento 
específica que já existe para a Unidade de Vizinhança, o que inclui a supressão 
das ocupações de áreas públicas dos comércios locais (puxadinhos); 

9. Que as políticas de gestão urbana da área tombada de Brasília priorizem a 
recuperação e preservação das áreas verdes e espaços públicos enquanto 
elementos singulares do projeto da cidade que são, devendo ser fomentada a 
sua ocupação pela população, sempre garantindo o caráter público e a 
manifestação democrática do espírito da cidade; 

http://urbanistasporbrasilia.wordpress.com/2014/03/31/nova-decisao-judicial-suspende-aprovacao-do-ppcub-no-conplan/
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10. Que nas políticas de gestão do território seja dada prioridade ao mapeamento 
digitalizado, e disponibilizado via web, de toda a infraestrutura, parcelamentos, 
áreas públicas, áreas urbanas consolidadas, sistemas cicloviários, de pedestres 
e de transportes de todo o Distrito Federal, de maneira que seja possível o seu 
uso como ferramenta de planejamento territorial, de monitoramento e 
fiscalização, pela administração pública e pela própria sociedade; 

11. Que seja garantida e fomentada de forma democrática e transparente a 
participação da sociedade civil nos trabalhos de elaboração do Código de 
Posturas do Distrito Federal e de revisão do Código de Edificações do Distrito 
Federal, com uso intensivo de recursos tecnológicos para tal fim, como sites, 
enquetes, aplicativos colaborativos, entre outros; 

12. Que seja fortalecida a autonomia do órgão de fiscalização de edificações, uso e 
ocupação do solo do Distrito Federal para que se garanta a aplicação efetiva da 
legislação vigente sem as interferências políticas que tem neutralizado suas 
ações fiscais; 

13. Que seja desenvolvido um programa de educação patrimonial obrigatório nos 
currículos escolares do Distrito Federal abrangendo a história de formação 
desse território, o contexto da transferência da capital do RJ para o Planalto 
Central, o esforço empreendido pelo país para a construção da cidade e os 
valores e expectativas depositados nesse momento histórico, a importância 
mundial que esse evento significou e, principalmente, o orgulho que significa ter 
recebido da UNESCO o Título de Patrimônio Cultural da Humanidade e fazer 
parte do seleto grupo de locais no planeta com tal distinção; 

14. Que haja uma política pública consistente de urbanização das cidades do Distrito 
Federal localizadas fora do perímetro do tombamento definido pela Portaria 
Iphan nº 314/1992, objetivando estender a esses locais a qualidade de vida 
encontrada no Plano Piloto de Brasília, especialmente no tocante à recuperação 
e execução de calçamentos (inserido em um plano de circulação de pedestres), 
gramados, arborização, iluminação pública, criação e padronização de mobiliário 
urbano e de um sistema de transporte público eficiente; 

15. Que haja uma discussão transparente acerca das alternativas possíveis para o 
sistema de transporte público do Distrito Federal e demais aspectos da 
mobilidade urbana, com especial atenção para a revitalização do sistema de 
Metrô e retomada da sua implantação na Asa Norte com as devidas conexões 
ao transporte público que atende Sobradinho e Planaltina, estímulos à adoção 
de ônibus elétricos para no mínimo 20% da frota, criação de linhas de transporte 
público (de preferência elétrico) que conectem a Esplanada dos Ministérios a 
estacionamentos como o do Estádio Nacional Mané Garrincha, retomada da 
implantação do VLT para a W3 Sul e Norte após revisão do projeto atual, 
implantação mais gradual do novo sistema do BRT preservando algumas linhas 
que foram suprimidas, implantação do arco ferroviário para passageiros entre a 
rodoferroviária do Plano Piloto e Luziânia, melhor estruturação do sistema 
cicloviário do DF, assim como implantação do Plano de Circulação de Pedestres 
do Distrito Federal. 


