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INDICAÇÃO NO
(Do Sr. Deputado FAulo FELIX)

Sugere ao Governo do Distrito Federal o
urgente tombamento

dose-remanescentes

históricos do Centro :Histórico de
Planaltinal.-

RA Vl:.e

providências

para

conservação dasedificações.
A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo
143. de seu RegimentoInterno, sugere aol Governodo Distrito Federal, por meio da
Secretaria De. Estado De Cultura: e Economia Criativas-: SECECo tombamento das
edificações históricas remanescentes no Centro Histórico de Planaltina .- RA VI e a
instituição de um programa para restauração e conservação.do conjunto.
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JUSTIFICAÇÃO
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Planaltina tem sua origem .fm meados do século xlx, fruto da nteriorizaçao H l:\
da mineração, com ã exploração de ouro e esmeralda em Golas que já ocorria desde ?l' \&\
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O assentamento urbano mais antigo do Distrito Federal foi oficialmente criado =1 '; "R'-..
em 19 de agosto de 1859, mas há historiadores.blueafirmam que a ocupaçãoda ç
região tem. mais de duzentos anos de ,existência.O povoado, distante quase 40

'oséculoXVlll.:-

.::.

quilómetros do Plano Piloto, era conhecido como Mestre D'Armas.
Em 1892,'quando a Missão Cruls fez a expedição no Planalto Central, o que
gerou a definição do que viria a-ser conhecido :como Quadrilátero Cruas-- a área

escolhida para:ser implantada a :nova capital do. Brasil.'=.Planaltina era o. único
assentamento urbano consolidado e de relevo existente no território demarcado.;.-. . Í='''T'
Em 7 de setembro de .1922, no governo Epitácio Pessoa,outro fat(i'dejã a.l
importância nacional ocorreu na região: o lançamentoda pedra fundamental dal11 Sã
construção da nova capital, no Morro do Centenário, marcando também os cem anos al

dalndependência.
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Apesar da importância histórica de Planaltina, tanto para o DF quanto para q:= mol q

história nacional, as edificações h.istóricasremanescentes';
que compõe ó; ünicqS =;1.:
conjunto:urbano do ,:Distrito Federal CQmcaracterísticascoloniais.não:'êstã+8 :à.l.,ç
completahenté protegidas: Com exceção ;da Capela de. são.Sebastião- e .do Musegp Ç..;ll3

Histórico'
e Artístico
dePlanaltina,
nãoexiste
outra
.edificação
.tombada::;no
centra)9
1cH
a
histórico da RA Vl} o que coloca em risco a preservação desse rico patrimõnid)ã:'!a &
arquitetõnico.
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Existe um vasto material de pesquisa sobre. a história da localidade e o
inventário. de suas edificações. Desde 1964 há um pedido de tombamento do

J

conjunto no Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, assim .como a
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa há anos tem o dossiê sugerindo
o tombamento da localidade.
Nesse sentido, reconhecendo a importância . dos remanescentes coloniais do
Centro Histórico de Planaltina e a necessidade de suâ salvaguarda, indicamos ao
Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria De Estado De Cultura e
Economia Criativa - SECEC,o urgente andamento do processo de tombamento.das
edificações históricas ainda existentes em Planaltina.
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SECRETARIALEGISLATIVA

DISTRIBUIÇAODEINDICAÇAO
Ao Setor de Protocolo Legislativo - SPLpara as devidas providên
seguida, ao Setor de Apoio às Comissões Permanentes - SACP,para
encaminhamento para análise de mérito.
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CCJ(art. 63/RICLDF)

11181CAF(art. 68/RICLDF)
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CEOF(art. 64/RICLDF)
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CESC(art. 69/RICLDF)

[]

CAS(art. 65/RICLDF)
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CSEG(art. 69-A/RICLDF)

[]

CDC(art. 66/RICLDF)
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CDESCTMAT(art.69-B/RICLDF)
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CDDHCEDP
(art. 67/RICLDF)
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CFGTC (art. 69-C/RICLDF)
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Lucas Demetrius Kontoyanis
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