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Rejane Jung Vianna (Seduma) – (fala sobreposta por áudio musical)... primeira 1 
rodada de reuniões do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. É uma 2 
satisfação grande a gente estar iniciando esse plano que há tantos anos se almeja para a 3 
cidade e tanta necessidade tem de se implementá-lo. Eu vou apresentar as pessoas que 4 
estão compondo a mesa aqui, que vão fazer a apresentação do plano de preservação, 5 
caracterização, ou uma pré-caracterização para dar início à essa etapa de diagnóstico do 6 
plano. Contanto com a contribuição de todos. Essa apresentação, hoje, ela vai ter uma 7 
parte apresentando o plano de trabalho do plano de preservação e o programa de 8 
participação popular rapidamente e depois passa à apresentação propriamente dita de 9 
aspectos de preservação e uma caracterização da cidade e problemas que foram 10 
encontrados. Fazem parte da equipe técnica... Bom, a empresa contratada é uma 11 
empresa do Rio Grande do Sul, que vai fazer a apresentação hoje, aqui. fazem parte 12 
dessa equipe a doutora... A equipe é mais ampla, mas vou apresentar as pessoas que vão 13 
fazer a apresentação aqui. Doutora Briane Bicca, o professor Rafael Rosa, o professora 14 
Décio Rigatti. Eu vou passar, então, à leitura do regimento das reuniões plenárias nessa 15 
fase diagnóstico. Pois não. Sim. Claro. Submeter ao plenário. Regimento das reuniões 16 
plenárias do diagnóstico. Artigo 1° O presente regimento define o procedimento que 17 
será adotado para o andamento das reuniões plenárias da etapa de diagnóstico do Plano 18 
de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, PPCUB. Parágrafo 1° Para a 19 
elaboração do PPCUB serão realizados debates públicos, os quais tem por finalidade 20 
discutir os temas e as propostas diretamente relacionadas à preservação do conjunto 21 
urbanístico de Brasília. Parágrafo 2° Os debates públicos serão realizados nas reuniões 22 
plenárias regionais e nas audiências públicas, as quais serão coordenadas pelos 23 
representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 24 
SEDUMA e organizadas pela equipe técnica contratada pela elaboração do PPCUB. Os 25 
debates públicos... Parágrafo 3° Os debates públicos são abertos aos cidadãos 26 
credenciados para participarem em cada evento. Artigo 2° Serão realizadas cinco 27 
reuniões plenárias em cada uma das etapas de elaboração do PPCUB, observando a 28 
divisão regional da área de abrangência. Parágrafo único Todas as reuniões serão 29 
registradas por gravação audiovisual, sendo (defeito no áudio)... contribuições da 30 
comunidade acerca do tema tratado em cada reunião. Parágrafo 1° Os debates na etapa 31 
do diagnóstico terão como base os elementos constantes do informativo do PPCUB 32 
distribuídos previamente e a apresentação do material referente à etapa, desenvolvido 33 
pela equipe técnica. Parágrafo 2° O cadastramento dos participantes é requisito para a 34 
sua manifestação no evento e será feito nos 30 minutos de cada... nos primeiros 30 35 
minutos de cada sessão. Artigo 4° A coordenação das reuniões plenárias ficará a cargo 36 
da SEDUMA, a qual procederá a abertura dos trabalhos e a apresentação do presente 37 
regimento. Parágrafo 1° Integrará a mesa o coordenador do evento, representantes da 38 
equipe técnica e um relator, que será designado no início dos trabalhos. Parágrafo 2° À 39 
coordenação do evento incumbe dirimir dúvidas e garantir o adequado desenvolvimento 40 
dos trabalhos, sendo que para tanto, poderá (defeito no áudio)... procederá à 41 
apresentação do material referente à etapa, cujo teor será divulgado posteriormente na 42 
página do PPCUB na internet. Parágrafo 1° Durante a apresentação serão abertas as 43 
inscrições para a manifestação dos participantes do evento devidamente inscritos e 44 
cadastrados. Parágrafo 2° Serão aceitas 10 inscrições para a manifestação dos 45 
participantes, podendo ser feitas oralmente, com no máximo três minutos, ou por 46 
escrito, cujo teor será apresentado pela mesa em tempo equivalente. Não será aceita 47 
mais de uma inscrição por participante. Porém, a coordenação poderá abrir novas 48 
rodadas de inscrições, observando a prioridade para a manifestação de participantes que 49 
não se manifestaram na primeira rodada. O tempo estabelecido por intervenção será 50 
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obse... (defeito no áudio)... inscritos para a sua manifestação nos termos do artigo 51 
anterior. A coordenação do evento adotará os procedimentos necessários para garantir a 52 
palavra aos inscritos e a tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos. Somente serão 53 
discutidos assuntos que se relacionem com a matéria e com a etapa de desenvolvimento 54 
dos trabalhos. Parágrafo Único As propostas e sugestões que não se relacionem 55 
diretamente com a etapa dos trabalhos poderão ser apresentadas por escrito à 56 
organização do evento para subsídio ao trabalho de elaboração do PPCUB e nessa 57 
ocasião não serão lidas. A critério da coordenação, a manifestação dos participantes 58 
poderá ser seguida... Dos participantes será seguida de comentários e esclarecimentos... 59 
Ih! Caramba! Desculpem. Artigo 9° A critério da coordenação, a manifestação dos 60 
participantes será seguida de comentários e esclarecimentos por parte da mesa e da 61 
equipe técnica. No ato do cadastramento, os participantes receberão um questionário, o 62 
qual, uma vez respondido, será devolvido à equipe técnica até o final dos trabalhos. O 63 
relatório final contendo o teor do debate realizado integrará a memória do processo. 64 
Uma vez concluídas as intervenções a coordenação do evento dará por encerrada a 65 
reunião. 66 
 67 
(intervenções feitas fora do microfone) 68 
 69 
Interlocutor não identificado – (defeito no áudio)... dentro da comunidade lá sou eu. 70 
Então, eu não fui informado em momento algum. Essa é a primeira reunião que eu estou 71 
vindo.  72 
 73 
Interlocutor não identificado – Senhora administradora (fala sobreposta) e eu estou 74 
aqui com o presidente da associação dos moradores da Vila Planalto há mais de seis 75 
anos.  76 
 77 
(defeito no áudio) 78 
 79 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 80 
 81 
Administradora de Brasília – Bom. Eu vou colocar mais uma vez. Eu acho o 82 
seguinte... Só mais uma vez enfatizando. Essa reunião, ela não tem um caráter decisório. 83 
Ela é apenas um início de trabalho, de uma metodologia. O que se espera daqui? Que 84 
cada vez tenha mais pessoas participando. O processo participativo, ele é complexo e a 85 
ideia do governo, ela é clara, a participação cada vez maior. Se não é o suficiente como 86 
nós fizemos até agora, nós vamos ampliar. Só que nós precisamos que todas as pessoas 87 
que sejam convocadas, elas sejam multiplicadores. Nós, no governo, temos 88 
encaminhado por meio de todos os elementos disponíveis por nós e eu acho que nós 89 
temos condições... Pessoal, só um minutinho. Eu acho que nós temos condições de 90 
aperfeiçoar o nosso sistema, mas estamos conscientes de que todas as tentativas foram 91 
feitas no sentido de chamar o número maior de pessoas e que nós não ficamos 92 
satisfeitos de fazer só uma ou duas reuniões. Nós fizemos mais, tá? Vou passar para a 93 
Rejane.   94 
 95 
(intervenções feitas fora do microfone) 96 
 97 
Interlocutor não identificado – Cadê o microfone? Cadê o microfone? Onde está o 98 
microfone? (incompreensível) participando. Por favor. Ou o participante pode se dirigir 99 
à mesa para falar?  100 
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 101 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Vê se está funcionando.  102 
 103 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone). Vamos dar uma 104 
aula para eles de (incompreensível).  105 
 106 
Décio Rigatti – Tá aqui. Tá aqui.  107 
 108 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – O rapaz está levando ali.  109 
 110 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone). De preferência. 111 
O senhor pode subir até no palco.  112 
 113 
Paulo Castelo Branco – Ora, como vai? Bem. O... Nós temos uma questão preliminar. 114 
Me parece que a administradora venho defender a posição de governo e na realidade... 115 
Na realidade, nós, que defendemos a cidade... Daqui a pouco eu vou ter que sair daqui. 116 
Bem. Pronto. Pois bem. Nós temos uma questão preliminar, que é a questão do governo. 117 
Que eu faço parte do... Meu nome é Paulo Castelo Branco. Faço parte do Conselho de 118 
Preservação de Brasília do Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal, presidido 119 
pelo Afonso Eleodoro e que o Conselho era presidido por Ernesto Silva, que faleceu 120 
recentemente. (aplausos). Essa era a licitação que foi feita, com esta empresa que foi 121 
contratada, foi feita no final de dezembro, de três a 24 de dezembro, dia de natal. Não 122 
no dia de natal, mas no dia 23 ou 24. E nós, do conselho, fizemos uma representação ao 123 
Tribunal de Contas do Distrito Federal contra essa licitação feita como um presente de 124 
natal. Fizemos essa representação ao Ministério Público e essa licitação não foi 125 
cancelada e foi ganha por essa empresa. Para a nossa surpresa, uma empresa do Rio 126 
Grande do Sul. Por mais competente que seja... Por mais competente que seja eu não 127 
discuto a técnica, mas é que nós estamos discutindo aqui um plano de preservação de 128 
Brasília, que isso é uma farsa. Desculpe os senhores que são técnicos da empresa, mas é 129 
uma farsa para a cidade. A cidade teve o seu plano de preservação e é preservada, é 130 
preservada. A cidade é preservada. Regulamentado e reconhecido, inclusive, pela 131 
UNESCO. Então, eu não vejo... 132 
 133 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – O senhor, por gentileza, pode terminar a sua fala.  134 
 135 
Paulo Castelo Branco – Eu só posso. Não. Eu posso fazer uma coisa com a senhora. 136 
Eu calo a boca. Porque isso é um absurdo que a senhora venha querer que eu pare de 137 
falar. Eu não vou parar de falar, a não ser que a senhora mande me retirar da sala. 138 
(aplausos). A senhora... Um funcionário público é funcionário do público, é nosso fun... 139 
A senhora é minha funcionária. A administradora é minha funcionária. O governador 140 
afastado e preso é pago com o meu dinheiro. Então, estamos aqui para isso. Eu estou 141 
aqui defendendo a preservação da cidade. Eu não estou me defendendo. Nem 142 
defendendo o governo. O governo que já acabou. Um governo que já acabou. Um 143 
governo que já acabou, que está no seu terceiro governador e nós, um dos companheiros 144 
aqui acabou de sugerir que isso fosse suspenso. Nós deveríamos era suspender isso. 145 
Deveríamos suspender qualquer atitude de preservar um bem que é preservado. Só um 146 
minutinho... Só... Olha. Espera aí. Nós estamos do mesmo lado. Olha aqui. eu só queria 147 
complementar afirmando e reafirmando. Nenhum, dos administradores recentes do 148 
Distrito Federal, de Brasília, tomou conta da cidade. Nem a mais recente, a... Que tem o 149 
meu respeito, mas que também não faz nada, não consegue fazer, porque preservar a 150 
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cidade é uma missão de todos os brasilienses. Pela primeira vez eu vejo um auditório 151 
tão interessado na preservação. Acho que também nós ficamos sem medo do governo. 152 
Nós, agora, não temos mais medo de governo. Então, a minha sugestão é que a gente 153 
pare neste momento com esta questão até que as coisas de Brasília fiquem mais 154 
esclarecidas. Muito bem. (aplausos)  155 
 156 
Administradora de Brasília – Até eu quero fazer uma colocação, Doutor Paulo 157 
Castelo Branco, com todo o respeito que eu tenho à sua figura e de todas as pessoas que 158 
estão aqui. Eu não estou falando em nome de governo. A minha colocação... A minha 159 
colocação aqui o tempo todo foi em relação a nós estamos fazendo a convocatória. Eu 160 
acho que não há motivo de nós entrarmos numa rota de colisão numa questão que todos 161 
defendem. Nós defendemos também a preservação e eu acho o seguinte, eu disse desde 162 
o primeiro momento. Eu acho, inclusive, que o número de participantes hoje, aqui, até 163 
poderia ser maior. Então, o que eu coloco para vocês é o seguinte... Gente, por favor. 164 
Por favor. Nessa questão se nós ainda não termos um número suficiente. Se nós termos 165 
ainda que aperfeiçoar, se nós temos que chamar, eu até gostaria de contar com vocês, de 166 
vocês ajudarem a chamar as pessoas para ter todas as reuniões que nós temos começado, 167 
falamos sobre isso, dizendo da importância que todos tem de participar. Justamente para 168 
evitar que a gente tenha, hoje, um grupo falando, amanhã outro diferente e que a gente 169 
nunca consiga finalizar essa etapa. É muito importante que todos na cidade participem 170 
desse plano. É muito importante que a sociedade diga o que pretende da cidade. Isso é 171 
fundamental. Eu acho que isso é um processo democrático. Eu acho apenas que não há 172 
motivo para a gente entrar em discussão sobre essa questão se nós estamos abertos aqui 173 
para levar isso a um número maior de pessoas. O que nós estamos colocando e eu aqui 174 
discordo que não foi feito nada em relação a Brasília. Eu sou funcionária do quadro. Eu 175 
estou atualmente à frente respondendo pela administração regional e tenho um grupo de 176 
técnicos que trabalham na administração regional, assim como existe um grupo de 177 
técnicos trabalhando em outros órgãos do governo que são funcionários de quadro e que 178 
estão trabalhando para tocar o trabalho do dia a dia e isso eu acho que não pode ser 179 
retirado o nosso esforço em relação às questões da cidade. Claro. É óbvio que nós não 180 
vamos conseguir de uma hora para outra resolver todos os problemas, mas que o nosso 181 
empenho é muito grande nesse sentido, isso com certeza. A gente não tem evitado 182 
esforços. E no meu caso particular, eu sempre defendi essa área, sempre defendi o 183 
planejamento, trabalho isso há mais de 30 anos e acho isso fundamental a participação, 184 
sempre defendi a participação e estou aqui defendendo a participação de cada morador 185 
da cidade. Isso é muito importante que se diga aqui e é fundamental que a gente leve 186 
isso aqui um discussão técnica. Não vamos misturar. Hoje, nós estamos aqui para tratar 187 
uma questão técnica. Se nós precisamos aperfeiçoar nos digam onde aperfeiçoar e nós 188 
vamos fazer todo o possível para aperfeiçoar. Agora, vamos trabalhar tecnicamente 189 
nesse trabalho, né? Vamos levar a frente aquilo que todo mundo quer. Vamos juntar os 190 
objetivos, porque todo mundo aqui está querendo a mesma coisa, que é trabalhar pelo 191 
bem da cidade. É isso que se quer. Por favor, só... E eu... Depo... É só... Muito tempo 192 
está ali para colocar. Eu pediria que aquela senhora que fizesse a colocação e eu vou 193 
passar a Rejane para dar continuidade aqui.  194 
 195 
Interlocutora não identificada – Eu não estou aqui como liderança não. Eu estou aqui 196 
como moradora de Brasília, há 41 anos, e (incompreensível), mas eu vim hoje aqui 197 
porque eu vi no Jornal de Brasília a convocação para esta plenária hoje. Então, eu vim 198 
hoje aqui como moradora de Brasília e interessada na preservação. Eu não vim aqui, eu 199 
não sou figura notória, eu não sou nada. Eu sou simplesmente moradora de Brasília. Eu 200 
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acho que isso é um desrespeito (incompreensível), mas eu acho que já que estamos aqui, 201 
eu acho, eu e outros (incompreensível). Eu vim aqui para ouvir falar sobre preservação 202 
de Brasília. Eu não quero saber... (aplausos).  203 
 204 
Interlocutor não identificado – Por gentileza. Eu gostaria de reafirmar a minha 205 
proposta que a mesa submetesse ao plenário, até mesmo a gente dá mais valor 206 
(incompreensível) à própria administração, como a senhora está representando a 207 
administração pública, pelo que se percebe. Portanto, eu sugiro que faça uma 208 
(incompreensível) e prorroga esse trabalho, vamos passar para a próxima semana, 209 
convoca todo mundo de forma correta e para evitar o desrespeito com os demais, porque 210 
eu acho o seguinte, (fala sobreposta) eu penso que o desgaste para a administração está 211 
sendo grande demais e dá uma explicação que não tem explicação. Agora, se a senhora 212 
propor ou submeter a minha proposta diante dos demais vizinhos aqui à votação e 213 
marcar uma reunião para um local (incompreensível) devidamente preparado para 214 
receber a comunidade. Eu acho que a senhora sairá ganhando e esta reunião acaba 215 
saindo coroada realmente por um respeito à senhora. Obrigada.  216 
 217 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Rejane, só me permita só um esclarecimento. Eu 218 
sei que você está cansada... Eu sei que você está cansada, mas nós também estamos 219 
cansados. É claro que o nosso objetivo aqui (falas sobrepostas). Não. Eu só queria 220 
prestar um esclarecimento rápido, que a Rejane mostrou ali certa impaciência, claro, 221 
porque a gente já poderia estar desenvolvendo os trabalhos. A gente está cansado 222 
também, né? Cada um deixou o seu trabalho, deixou sua casa, deixou sua família. Eu só 223 
queria esclarecer que no dia que eu recebi... Eu sou do Conselho Comunitário da Asa 224 
Sul. No dia que eu recebi o convite por email para esta plenária, é claro que eu a 225 
divulguei durante essa semana... Aqui tem pessoas que já me disseram que vieram 226 
porque viram o meu email, mas eu queria dizer o seguinte, que no mesmo dia que eu 227 
recebi e é pena que eu não me lembrei de tirar copia, eu mandei um email à SEDUMA, 228 
dizendo que não caberia a nós, líderes comunitários a convocação a toda a comunidade 229 
da Asa Sul, da Asa Norte, Vila Planalto, Granja do Torto, Telebrasília. O nosso alcance 230 
é restrito. Que nós fazemos as convocações aos prefeitos de quadra. Dependemos dos 231 
prefeitos de quadra fazerem as suas convocações nas suas comunidades. Para isso, a 232 
gente precisa de recursos, que as comunidades, as prefeituras não tem. Então, eu fiz um 233 
email à SEDUMA, a senhora deve ter recebido, porque não me re... Não foi retornado. 234 
Dizendo o seguinte, que pela importância do assunto, que é a discussão do plano de 235 
preservação de Brasília, que já existe, no nosso entendimento. Então, nós queremos 236 
saber do que se trata esse plano na verdade. É que a chamada da população da área 237 
envolvida nessas plenárias tivesse que ser... Tivesse que utilizar todos os meios, rádios, 238 
televisões... rádios, televisões e jornais, mas não notas nos jornais pequenas, inseridas 239 
em matérias, como foi também no Correio Braziliense, estava lá num cantinho 240 
pequenininho. Vamos usar os jornais a exemplo, eu disse no email da mesma 241 
propaganda das obras do governo do Distrito Federal. Vamos usar... (aplausos). Vamos 242 
usar as rádios insistentemente. Vamos usar os fundos dos ônibus para fazer propaganda, 243 
diversas coisas. Vamos usar com a propaganda da divulgação dessas discussões. Então, 244 
foi esse email que eu mandei à SEDUMA que eu gostaria de esclarecer. É claro que eu 245 
vejo hoje, aqui, nesse auditório, que me supreendeu, quando eu chequei, que vocês já 246 
não esperavam muita gente mesmo, né? Porque um auditório desse tamanho não 247 
serviria para abrigar a população da Asa Sul, da Asa Norte, da Granja do Torto, Vila 248 
Planalto e Telebrasília. Então, eu acho... Eu concordo com os colegas. Acho sim para 249 
não perdermos a noite de hoje, onde cada um saiu de sua casa, que a gente saiba, que a 250 
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gente tenha conhecimento até dos temas, porque no site da SEDUMA não constam os 251 
temas que seriam discutidos nessas plenárias. Aonde está? O termo de referência, 252 
segundo eu vi, entrou no site antes de ontem e isso tudo dentro das regras desse trabalho 253 
tem datas estabelecidas que não foram cumpridas. Muito obrigado. (aplausos).  254 
 255 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu vou... Houve uma divulgação em rádios, em 256 
jornais. Foram enviadas cerca de 100 cartas para lideranças, para uma série... Para a 257 
comunidade... Todos aqui... O próprio Doutor Paulo Castelo Branco comentou a 258 
surpresa agradável que ele teve com o número de pessoas que estão reunidas nessa 259 
reunião aqui hoje. Então, nós vamos dar... Nós teremos a oportunidade de fazer novas 260 
reuniões. Sábado terá uma outra reunião para tratar do plano piloto. A apresentação será 261 
a mesma. A discussão pode ser retomada. Se hoje não der para a gente fechar e vocês 262 
julgarem que é necessário. Ela poderá ser retomada no sábado. Então, a gente... Eu 263 
gostaria que a gente começasse a apresentação agora. Vai ser apresentado rapidamente o 264 
plano de trabalho, o programa de participação da população e em seguida se passa ao 265 
plano propriamente dito, que é uma apresentação dos aspectos de preservação de 266 
Brasília e uma caracterização dos problemas que são encontrados na cidade. Então, 267 
hoje, seria uma primeira, todos estão convidados. Está plenamente divulgado. Sábado, à 268 
tarde, no auditória do CREA terá lugar uma outra reunião para tratar do plano piloto. É 269 
mais específico para a área central, mas ele é também uma área componente do Plano 270 
Piloto. O trabalho é o mesmo. Então, vamos dar início à apresentação do trabalho.  271 
 272 
Interlocutor não identificado – O que eu acabei de ouvir... O que eu acabei de ouvir 273 
agora (incompreensível) que foi falado aqui agora.  274 
 275 
Interlocutora não identificada – Não, gente. O que a Rejane... Desculpe...  276 
 277 
Interlocutor não identificado – (fala sobreposta) Só quero deixar claro de que me 278 
parece que é voz comum aqui, há um denominador comum aqui dentro, que essa 279 
reunião é uma pré-preparatória e não é... E tem que estabelecer um novo calendário. 280 
Então, para aproveitar a nossa presença aqui vamos ouvir da senhora os temas. Se houve 281 
possibilidade até levantar algumas questões, mas fazer um novo calendário, divulgar, 282 
porque a divulgação que a senhora acabou de afirmar que fez nós tínhamos acabado de 283 
dizer que não foi feito, por quê? Porque a opinião da senhora se contradiz com a nossa 284 
posição. A nossa posição de que é preciso uma divulgação mais intensa e não uma nota 285 
no jornal. Isso está muito claro.  286 
 287 
Administradora de Brasília – Bom. Ivan... 288 
 289 
Interlocutor não identificado – A senhora ignorou a forma como foi colocadas essas 290 
ques... Foram colocadas... 291 
 292 
Administradora de Brasília – Não. Deixa eu só fazer uma colocação. Nós estamos 293 
levando em conta sim o que está sendo colocado aqui e o que a Doutora Rejane falou é 294 
que no sábado à tarde nós vamos ter uma apresentação exatamente igual a essa, que 295 
estava agendada, que está agendada para a área central. Portanto, se... Hoje o que está 296 
sendo colocado aqui que não a questão de haver uma divulgação maior, nós vamos 297 
aproveitar vocês que estão hoje aqui para nos ajudar a divulgar melhor isso, tá? Mais 298 
ainda. Vamos divulgar mais ainda e no sábado, de ho... Hoje é quarta-feira, até sábado, 299 



7 
 

tem condições da gente ainda chamar mais pessoas. Como foi dito aqui, saiu... Exata... 300 
Gente, a estrutura foi colocada.  301 
 302 
Interlocutor não identificado – Ah, é! (incompreensível) convocar 300 mil pessoas. 303 
Você acha mesmo que isso é possível? 304 
 305 
Administradora de Brasília – Eu não falei isso. O senhor me desculpa. Eu não falei 306 
isso em momento nenhum e eu coloquei aqui muito bem colocado. O senhor me.... Eu 307 
coloquei aqui que toda a estrutura da administração regional de Brasília, que está 308 
convocando, só que o que está sendo mencionado aqui é que isso não é suficiente. Eu 309 
posso colocar a estrutura da administração telefonando, mandando email, conversando. 310 
Nós podemos fazer toda a nossa parte. Agora, eu acho que é parte de todos nós aqui 311 
também ajudarmos, já que isso está sendo solicitado por vocês. No sábado, à tarde, às 312 
duas e meia, no auditório do CREA, vai ter uma apresentação idêntica a essa aqui 313 
direcionada para toda a RA I.  314 
 315 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu vou... Eu torno a falar. Este não é o único 316 
momento de reuniões. Essa é uma primeira rodada. Tem uma reunião hoje. No sábado 317 
vai ter outra reunião para tratar do plano piloto. Depois tem a audiência pública. 318 
Teremos outra rodada de reuniões, temos outra audiência pública e mais outra audiência 319 
pública. Então, é um processo longo. Isso aqui é o início de um processo, que eu acho 320 
que seria interessante os que estão aqui verem a apresentação da empresa, verem o que é 321 
o plano de trabalho, verem o que é o plano de participação da população e o trabalho 322 
que está sendo desen... Começando a ser desenvolvido e que conta com a colaboração 323 
de toda a comunidade. É importante a participação da comunidade. Vamos colaborar e a 324 
gente dar início, então, á apresentação.  325 
 326 
Interlocutora não identificada – Só uma questão de ordem. Você acabou de dizer que 327 
esse é o início. Para mim, pode ser que eu esteja equivocada, ficou muito claro que a 328 
platéia pede, (incompreensível), que esta, então, seja considerada a preparatória. É só 329 
isso que nós queremos. (aplausos).  330 
 331 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Uma reunião preparatória do diagnóstico, que a 332 
gente está começando, dando andamento. A partir daqui vai ser... 333 
 334 
Interlocutora não identificada – Eu entendi que essa seja considerada... Hoje foi 335 
convocada para ser o que? 336 
 337 
Interlocutor não identificado – Uma plenária.  338 
 339 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Plenária.   340 
 341 
Interlocutor não identificado – Passa a ser uma reunião preparatória para a plenária.  342 
 343 
Rafael Rosa – Rejane. Perdão. Posso. Posso. Boa noite. Eu queria só de fazer uma 344 
pequena intervenção antes de começar a apresentação sobre esse aspecto, porque eu 345 
acho que não está bem claro ainda o processo e os momentos de envolvimento da 346 
população no plano. Essas... A participação da população em termos metodológicos que 347 
está se pensando é que isso seja um crescente. Num primeiro momento se teve uma 348 
reunião com as lideranças comunitárias no sentido de disseminar e convocar para essa 349 
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reunião, que é focada em cada uma das áreas administrativas do plano, certo? Focado 350 
nos (defeito no áudio) cada uma das áreas no sentido de organizar e sistematizar a 351 
contribuição (defeito no áudio). Esse é um primeiro momento de envolvimento, 352 
digamos assim, direto da população, mas que vai ter o seu fechamento numa audiência 353 
pública, de fechamento da etapa de diagnóstico e esse processo se repete novamente na 354 
etapa de prognóstico, onde vai ser apresentadas as propostas da população e fecha-se 355 
novamente com uma outra audiência pública de prognóstico. Então, esse não é o único 356 
momento e, obviamente, a audiência pública pretende reunir todas as RAs, não única e 357 
exclusivamente uma ou outra RA. (defeito no áudio) uma sistemática, um método para 358 
que a gente possa coletar, vamos dizer assim, as contribuições de todos de uma maneira 359 
organizada e sistematizada e isso é um crescente e posteriormente, no final, quando da 360 
elaboração do plano, existe uma audiência de apresentação do plano, na etapa de já de 361 
projeto de lei. Então, é um processo crescente de participação da população e que 362 
precisa de uma lógica e de uma sistemática para que possa ser... As contribuições 363 
possam ser absorvidas nos determinados momentos do processo de elaboração do plano. 364 
Gostaria de salientar só uma outra coisa que já faz parte dessa apresentação. Que o 365 
plano, ele não tem só o enquadramento dentro da lacuna que foi deixada pelo PDOT de 366 
trabalhar as questões de lei de uso e ocupação de solo dessa área que está abrangida pelo 367 
plano, mas também tem o enquadramento normativo de atender a portaria do IPHAN de 368 
ser um plano de preservação. Então, ele tem esses dois enquadramentos, digamos assim, 369 
que reforçam ou não vinculam a uma única instituição o plano de preservação de 370 
Brasília que está sendo elaborado. Então, são esclarecimentos que eu gostaria de fazer, 371 
interrompendo um pouquinho a coordenação dos trabalhos para que se esclareça isso 372 
nesse momento, para que a gente entenda que é um crescendo, digamos assim, de 373 
participação da população. Então, é difícil de conseguir congregar e conseguir medir 374 
também quantas pessoas participarão num primeiro momento numa determinada região. 375 
Claro que a audiência pública não pode ser num lugar como esse. Isso é evidente e 376 
congrear a todas as áreas. Então, o que eu gostaria só de esclarecer nesse primeiro 377 
momento, que a gente... Nós que estamos elaborando o plano gostaríamos muito de 378 
ouvir a população e ouvir no sentido de contribuir para elaborar um plano que se 379 
enquadre nesses dois aspectos.  380 
 381 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone)... Qual o 382 
objetivo que está sendo gravado hoje? Hoje está sendo gravado por quê? 383 
 384 
Rafael Rosa – No sentido de registrar esse momento, converter numa ata e ser 385 
publicada no site. Esse é um (incompreensível).  386 
 387 
(intervenções feitas fora do microfone) 388 
 389 
Administradora de Brasília – Ué. Está aberto. É aberto.  390 
 391 
Rafael Rosa – Está aberta a plenária. 392 
 393 
Administradora de Brasília – É justamente... Esse momento é um primeiro momento 394 
de uma apresentação de um trabalho prévio para que... É uma discussão, por quê? A 395 
questão é a seguinte. A metodologia que existe é de uma apresentação, de uma prévia 396 
para que essa prévia sirva de documento para que sejam incorporados a esse documento 397 
a visão dos moradores. Como foi colocado aqui pela presi... Pelo meu antecessor, o que 398 
foi dito? Que através disso aí a comunidade vai começar a participar mais. Até mesmo 399 
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isso que está sendo colocado aqui de que nós temos que aumentar o tamanho do 400 
auditório, de que nós temos que chamar mais pessoas. É isso que... isso é o normal 401 
dentro da metodologia. Ela vai começar com o documento que vai incorporar todas as 402 
informações necessárias, que vão ser aglutinadas nesse documento e esse documento vai 403 
crescendo assim como a participação. Nós temos que começar de alguma coisa e isso é 404 
o que nós estamos propondo. Hoje, o que vai ser colocado aqui é praticamente uma 405 
metodologia de trabalho. É isso que nós vamos, hoje, discutir aqui. e até mesmo corrigir 406 
alguns rumos que vocês acharem que deverão ser corrigidos. Nós estamos aqui para 407 
ouvir. Eu até não entendo a reação, porque a reação justamente... A metodologia em 408 
qualquer metodologia participativa, ela parte do pressuposto de que ela não é completa 409 
quando ela é colocada. Ela é um início de proposta. Ela tem um desenho, mas esse 410 
desenho, ele é modificado à medida que é discutido, por isso se chama participação 411 
popular, porque se a gente trouxesse aqui um documento pronto não teria participação, 412 
concordam? Mas ao mesmo tempo não seria nada lógico nós começarmos uma 413 
discussão em cima do nada. Então, nós temos que ter o elemento básico, que é o que 414 
está sendo proposto hoje, que vai ser analisado por todos vocês que estão aqui, que vão 415 
trazer novas sugestões, vão conversar com outras pessoas mais que vocês conheçam, no 416 
sentido de aumentar esse grupo, que vai, à medida que a metodologia vai passando, vai 417 
sendo aperfeiçoada tanto a metodologia quanto o produto. É isso que se espera. Não vai 418 
se sair daqui hoje com uma decisão e não vai se sair daqui com um produto final. Nós 419 
vamos sair daqui hoje com diversas questões que vão ser colocadas por vocês para 420 
aperfeiçoamento.  421 
 422 
Interlocutor não identificado – ... nos contado. 423 
 424 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – As coisa vão começar a se esclarecer para todo 425 
mundo. 426 
 427 
Interlocutora não identificada – Rejane, eu acho o seguinte (incompreensível), porque 428 
nós temos o maior interesse na preservação de Brasília.  429 
 430 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Fala no microfone, por favor.  431 
 432 
Interlocutora não identificada – (incompreensível)... é justamente ter nos 433 
desvinculado da região administrativa um, que a gente era bairro e a gente não consegue 434 
enxergar o Plano Piloto preservado sem a beleza cênica e a preservação do Lago Sul e 435 
do Lago Norte. Por isso eu estou aqui. Eu acho que esta reunião já está comprometida. 436 
Nós vivemos um momento em Brasília complicado. Nós temos o... Do ponto de vista 437 
político. Nós temos o governador preso, o vice renunciou. A Câmara Legislativa nossa, 438 
eu, particularmente, não me sinto representada nessa Câmara Legislativa. Qualquer 439 
problema que nós formos discutir com esse... a respeito desse plano de preservação nós 440 
não temos respaldo na câmara legislativa porque essa Câmara, vocês sabem, a gente tem 441 
que fechar o nariz, tampar o nariz para entrar lá dentro. E todas as lideranças 442 
comunitárias que estão aqui sabem disso. Que muitos de nós e eu já trabalhei muito com 443 
a Eliete no Conselho Comunitário da Asa Sul, com o pessoal do Lago Norte e nós nunca 444 
fomos ouvidos. Então, a nossa preocupação, Eliana, hoje, e eu me dirijo à mesa agora e 445 
também com o maior respeito aos técnicos, essa empresa do Rio Grande do Sul, que 446 
vocês não tem nada a ver com isso, mas é uma vergonha um plano ser elaborado, um 447 
plano de preservação de Brasília ser elaborado por uma empresa do Rio Grande do Sul, 448 
com toda a competência que os senhores tem. Eu gostaria de fazer um encaminhamento. 449 
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Bom. Eu gostaria de fazer uma encaminhamento. Já que é uma reunião pré eu acho que 450 
nós não deveríamos, nós não deveríamos permitir que fosse apresentado o plano aqui, 451 
mesmo porque vai ser muito deselegante. Eu sei que o plano deve ser bom. Eu sugiro à 452 
mesa... Eu sugiro à mesa que não dê prosseguimento a essa reunião de hoje. Eu acho 453 
que ela já está comprometida. Ela está desorganizada. A comunidade não foi informada. 454 
Eu também estou aqui porque recebi um email de um terceiro. Então, fica aqui... Gente, 455 
eu gostaria de fazer esse encaminhamento aqui para a plenária no sentido de suspender 456 
essa reunião hoje para discutir o plano.  457 
 458 
(intervenções feitas fora do microfone)  459 
 460 
Interlocutora não identificada – Rejane. 461 
 462 
(intervenções feitas fora do microfone) 463 
 464 
Interlocutor não identificado – Posso (incompreensível), gente. É muito importante 465 
nós nos posicionarmos. Quando a colega do lado nos falou. Observem. O que precisa 466 
ser preservado já tem regras. Precisa de obedecer o que está determinado. Existem 467 
regras para preservar aquilo que está tombado.  468 
 469 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Existe uma legislação federal.  470 
 471 
(intervenções feitas fora do microfone) 472 
 473 
Interlocutor não identificado – Então, vejam só. Nós precisamos de um momento 474 
mais estável no Distrito Federal para tomar decisões tão importantes para a nossa 475 
capital. Eu acho que não é esse. (aplausos).  476 
 477 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Vamos começar, Rafael.  478 
 479 
Interlocutor não identificado – Brasília, como patrimônio cultural da humanidade é 480 
diferente de todos os outros patrimônios culturais do mundo. Na egípcia tem pirâmides 481 
onde tinham os mortos. Aqui em Brasília o patrimônio está vivo porque nós fazemos 482 
parte dele, nós vivemos dele e nós queremos o direito de participar em todas as decisões 483 
sobre nós porque nós somos patrimônio da cultura... patrimônio cultural da humanidade. 484 
Nós fazemos parte vivo desse patrimônio. Então, eu sugiro que nós votamos a 485 
dissolução desse encontro agora. (aplausos) 486 
 487 
(intervenções feitas fora do microfone) 488 
 489 
Janaina Ribeiro Botelho – Boa noite, pessoal. Meu nome é Janaína, eu sou moradora 490 
daqui de Brasília e profissional liberal, arquiteta. Eu não estou entendendo porque do 491 
alvoroço de muita gente aqui, primeiro com relação à contratação da empresa. A 492 
empresa que ganhou a licitação para fazer o plano de Brasília, quando se faz uma 493 
licitação de uma... Principalmente da capital federal, ela tem que ser uma licitação a 494 
nível nacional e o que a gente tem que avaliar aqui não é se a empresa é de fora ou 495 
daqui, é se ela tem competência para fazer. (aplausos). Eu já tive contato com algumas 496 
pessoas que estavam fazendo o plano e elas estão trabalhando. Eu acho que nós estamos 497 
todos aqui para vermos o trabalho que está sendo estudado, porque ele é só um modelo. 498 
Eu acho que eles tem que apre... Se a gente está... Todas as pessoas estão criticando 499 
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aqui, mas estão criticando o que? Licença senhor. Eu estou com a palavra. É. Então, eu 500 
só estou querendo colocar. A gente para criticar, a gente tem que primeiro ver o plano, o 501 
que eles vão apresentar, para a gente criticar. A outra questão é com relação a... Muitas 502 
pessoas falaram aí sobre um plano de preservação de uma cidade que está tombada 503 
como patrimônio nacional. A cidade está tombada, mas ela não está congelada. Brasília 504 
é uma cidade e ela tem movimentação. A gente não pode simplesmente congelar e 505 
engessar a cidade. Tem que haver sim uma fiscalização da cidade, mas a gente não pode 506 
simplesmente congelar ela, porque a cidade é dinâmica. Então, tem que se preservar. 507 
Agora, a gente tem que ouvir. Muitos estão criticando uma coisa que nem viram ainda. 508 
É como a senhora moradora falou. A gente está aqui para ver uma plenária. Então, 509 
vamos ver o que o pessoal tem a apresentar.  510 
 511 
Administradora de Brasília – Em relação... Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Em 512 
relação ao que foi dito aqui. Realmente a cidade é preservada, só que nós temos por 513 
obrigação de legislação, tanto legislação federal, a legislação de tombamento, quanto a 514 
legislação urbanística determinam que nós somos obrigados a fazer os nossos 515 
documentos. Nós temos que fazer. Aqui está o IPHAN. Nós temos que fazer o plano de 516 
preservação por uma determinação da legislação de tombamento e nós temos que fazer 517 
o plano também em relação à questão urbanística. O que nós estamos colocando hoje. 518 
Nós não vamos discutir hoje, aqui, nenhum proposta, não é isso. O que nós vamos 519 
discutir aqui é como vão ser... vai ser apresentado aliás. Como vai ser a participação da 520 
comunidade nesse processo e como eu falei, o que determina a legislação é a ampla 521 
audiência à comunidade e a audiência pública obrigatória. O que está sendo feito nesse 522 
plano é que tem antes da grande audiência, que não é o caso de hoje, estão sendo 523 
estabelecidas diversas etapas de participação. Isso que tem que ficar bem claro. Estas 524 
etapas é superimportante que cada vez um número maior de pessoas participem, mas 525 
não inviabiliza que hoje a gente já tenha pelo menos que conheçam o que é. Mesmo que 526 
vocês digam depois que há a necessidade de uma nova apresentação com um número 527 
maior de pessoas para verem essa apresentação, a gente se compromete a fazer, mas eu 528 
pediria que pelo menos houvesse o interesse de nós assistirmos pelo menos a 529 
apresentação, para que cada um daqui tenha uma noção do que está sendo proposto e a 530 
gente possa, depois, trabalhar em cima da proposta que está aqui, que eu acho que com 531 
isso aí nós evoluiríamos muito mais. Aí eu peço a vocês o seguinte: que em vez de nós 532 
ficarmos discutindo aqui outras questões que já foram demais colocadas aqui, vamos 533 
dar uma oportunidade de pelo menos ouvir o que está sendo proposto em termos de 534 
metodologia e a partir daí a gente vê depois disso, a gente vê qual é o próximo 535 
encaminhamento. Podemos fazer dessa maneira? (aplausos) Eu acho que é um respeito 536 
a todos que estão aqui. Eu peço pelo menos a paciência de assistirem a apresentação e 537 
depois disso a gente fez colocações. Perfeito? Podemos fazer assim. Então... Vera, o 538 
problema é o seguinte, porque se não está a discussão, depois fica difícil. Tu não pode 539 
esperar? 540 
 541 
Vera Ramos – Boa noite, gente. Meu nome é Vera Ramos. Eu sou arquiteta, urbanista. 542 
Estou aqui representando o instituto histórico geográfico do Distrito Federal. Eu 543 
gostaria de esclarecer que quando a posição do instituto histórico de outras pessoas que 544 
eu já escutei aqui, de que Brasília já tem um plano de preservação, essa é a nossa 545 
convicção, porque quando ela foi planejada ela já veio com o plano de Lúcio Costa, 546 
onde já estão definidos os parâmetros e isso não quer dizer de maneira nenhuma o que 547 
aquela representante arquiteta, colega, falou, que a cidade está congelada, que nós não 548 
queremos mais que se mexa nisso. O que é preciso fazer, no nosso entendimento, é um 549 
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plano diretor local. Esse plano diretor vai flexibilizar normas, vai atualizar normas. O 550 
entendimento nosso é que não precisa de um plano de preservação, porque ele é muito 551 
mais abrangente. E com relação à portaria 299 do IPHAN, que está sendo citada como 552 
uma das justificativas, eu já trabalhei no IPHAN e eu gostaria de esclarecer, com a 553 
permissão do representante aqui, que (defeito no áudio) para o sítio, é o PPSH, Plano de 554 
Preservação dos Sítios Históricos, e ela foi pensada principalmente para os sítios 555 
históricos que estão tombados que nasceram como cidades espontâneas, sem um plano. 556 
Brasília (defeito no áudio) com o seu plano. Ela já tem parâmetros de densidade, de 557 
gabarito, o que no nosso entendimento, do Instituto Histórico e Geográfico, no meu 558 
entendimento particular, precisaria e é como está até inclusive no relatório da UNESCO, 559 
que esteve aqui em 2001, é um plano diretor local e não um plano de preservação. 560 
Muito obrigada. (aplausos).  561 
 562 
Administradora de Brasília – Eu tenho a colocar que em relação ao que a Vera foi 563 
colocado, que a Vera colocou, eu, eu, eu... Em algumas coisas eu concordo com ela e 564 
tenho a dizer o seguinte, que esse processo pode chegar a essa conclusão. Nós estamos 565 
no início do processo.  566 
 567 
Interlocutor não identificado – Eliana, por favor. Eu gostaria de dar uma palavra.   568 
 569 
Administradora de Brasília – Nós estamos no início do processo. Eu passaria a 570 
palavra para o Eduardo e depois nós vamos só fazer a apresentação para que depois 571 
disso a gente possa criticar.  572 
 573 
Interlocutor não identificado – Eliana, só um segundinho, por favor. 574 
 575 
Administradora de Brasília – Um minutinho só. O Eduardo já tinha me pedido e eu 576 
pediria para vocês para nós ouvirmos a apresentação e depois a gente passa a palavra 577 
para a plenária. Tudo bem? 578 
 579 
Eduardo Pierrot Rosset – Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Pierrot Rosset. Sou 580 
arquiteto, membro do IPHAN-DF. Estou aqui representando a superintendência nesse 581 
processo, que é previsto sim pela Portaria 299 de 2004. A compreensão do IPHAN-DF 582 
é que de fato Brasília faz parte e é integrada a essa questão do sítio histórico, mesmo 583 
que seja de caráter modernista e que, portanto, em função dessa portaria o PDOT abriga 584 
a chance, a potencialidade de desenvolver esse plano acompanhando e fiscalizando o 585 
desenvolvimento do plano. O IPHAN tem participado o tempo todo dessa questão e isso 586 
está dentro da nossa perspectiva. Isso está incluído. Inclusive em função dessa reunião 587 
que haverá aqui da UNESCO em julho há uma boa expectativa dos representantes da 588 
UNESCO e da presidência do IPHAN dos resultados decorrentes desse plano e do 589 
desenvolvimento desse trabalho que está sendo feito pela SEDUMA por essa empresa 590 
que do nosso ponto de vista tem todo o mérito para desenvolver o trabalho e eu pediria, 591 
reforçando as palavras da Rejane e da Eliana, que pelo menos a gente pudesse ver a 592 
apresentação do trabalho, porque eu acho que em grande medida há uma certa 593 
prevenção antes de ver o desenvolvimento do trabalho. Então, acho que isso é uma 594 
questão de ordem para ser colocada aqui, que o trabalho seja apresentado, seja ouvido. 595 
Quais são as questões que estão sendo pautadas para o desenvolvimento do plano de 596 
preservação e reitero. O plano de preservação de Brasília, ele é importante inclusive 597 
como instrumento de perspectiva de planejamento regional, de um processo de 598 
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metropolização dentro do qual Brasília está (incompreensível). É apenas isso. 599 
(aplausos).  600 
 601 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Então, vamos passar à apresentação. Rafael, por 602 
favor, vamos dar início à apresentação. Por gentileza.  603 
 604 
Rafael Rosa – Bom.  605 
 606 
Interlocutora não identificada – O microfone. Alguém pode trazer. Se não puder, eu 607 
pego.  608 
 609 
Rafael Rosa – Eu gostaria de... Eu gostaria de... 610 
 611 
Interlocutora não identificada – Só fazer a apresentação. Depois vocês fazem as 612 
colocações. Dá um tempo.  613 
 614 
João Antônio – Posso falar aqui rapidinho? Senão não falo nunca. 615 
 616 
Rafael Rosa – Acho que a...  617 
 618 
(intervenções feitas fora do microfone) 619 
 620 
João Antônio – Pessoal, boa noite. Meu nome é João Antônio. Eu sou um representante 621 
comunitário também, um prefeito comunitário da Asa Norte. Só um instantinho. É 622 
muito rápido, muito rápido. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que de fato o 623 
que a moça falou, esse trabalho aqui, ao meu ver, não é um trabalho feito por acaso, por 624 
qualquer pessoa. Existe uma equipe muito bem preparada para isso até que se prove o 625 
contrário. E passou-se por um processo que a gente sabe, nós que somos de Brasília e 626 
quem trabalha no serviço público sabe muito bem. Que precisa-se de uma licitação e 627 
que isso tem os órgãos fiscalizadores e que esta empresa, o que ela falou, nós 628 
precisamos saber se ela tem capacidade ou não. Ela vai provar, cumprindo o edital que 629 
provavelmente foi feito. Com certeza absoluta e esse edital tem que estar dentro das 630 
regras do governo, dos órgãos competentes e isso não é um fato para que a gente fique 631 
aqui preocupado porque ainda que se termine, que se conclua o trabalho aqui passará 632 
pelo crivo da Câmara Legislativa e outros mais... (vaia). Só um minutinho. Calma, por 633 
favor. Passará por lá, outros... Só um minuto. Só um minuto, por favor. Calma. Calma. 634 
Eu estou... Pessoal, por favor. Eu estou dizendo para vocês sobre a tramitação. Não 635 
estou dizendo que lá vai ser bom ou ruim. Ok? Só sobre a tramitação. Agora, vejam só. 636 
O que cabe a nós aqui hoje é fazer com que esta reunião seja a sugestão do colega aqui, 637 
que a gente use ela como na reunião preparatória e que na próxima, tá bom? E que na 638 
próxima que vem a acontecer a senhora administradora, fazendo um pouquinho mais de 639 
esforço, convoque as lideranças comunitárias para as reuniões preparatórias e na última 640 
reunião ou as penúltimas aí que for para a apresentação do plano, seja convocada a 641 
comunidade como um todo. Agora, uma sugestão muito importante que eu não sei se os 642 
senhores concordam. Se possível fornecer uma cópia desse plano para os lideres 643 
comunitários pelo menos para os presidentes dos conselhos para que eles analisem e 644 
apresentem sugestões a eles antes de trazer para a comunidade, porque aí sim os 645 
representantes comunitários já vão apresentar para eles o que nós queremos também. 646 
Algumas sugestões, algumas melhorias, algumas mudanças poderão ser feitas a 647 
benefício do próprio plano para evitar alguma coisa. Eu percebo também que a 648 
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administração de Brasília vem se esforçando bastante e eu, como líder, tenho certeza 649 
que eles também passam por isso. A dificuldade de trazer as pessoas aqui. Nós temos 650 
uma dificuldade muito grande. Eu fui convocado alguns dias e passei essa informação. 651 
Eu faço o comunicado aos moradores. Não se aparece um. É difícil a comunidade, mas 652 
os líderes sim. Eu sugiro também que esta convocação seja feita uma divulgaçãozinha 653 
simples, informando que reuniões irão acontecer, para o presidente dos conselhos, que 654 
ele nos informe. Tá bom. É isso que eu tenho a sugerir. Agora, não vamos nos 655 
preocupar com a legalidade disso ou aquilo. Vamos exigir sim que o plano de 656 
preservação seja bom. E outra, que a senhora falou sobre a exigência principalmente do 657 
plano diretor. Esse plano é uma exigência do IPHAN e da própria UNESCO. Ele 658 
precisa existir. Tem que existir. Tá bom. É só isso.  659 
 660 
(intervenção feita fora do microfone) 661 
 662 
Interlocutora não identificada – Veja bem. Eu queria colocar para vocês inclusive 663 
primeiro pedir desculpas em estar insistindo em falar, mas o momento é extremamente 664 
oportuno. Tem algumas questões que eu acho que a gente precisa fixar e até aproveitar a 665 
contribuição que já aconteceu dessa participação. Primeiro, ficou constatado que não se 666 
percebeu critérios no convite para representações da comunidade. Eu ouvi 667 
questionamentos inclusive daquele rapaz que é representante de uma comunidade e foi 668 
convidado uma outra pessoa. Então, está havendo um questionamento em relação a 669 
quais são as efetivas representações da comunidade. O que eu gostaria de sugerir é que 670 
as representações me parece que a administração elencou algumas para convidar. 671 
Primeiro eu gostaria de saber quais foram os critérios que a administração se utilizou 672 
para convidar estas e não outras representações. Porque são muitas de cada uma das 673 
áreas. São muitas associações. São muitos os conselhos comunitários, são muitas 674 
prefeituras. Então, isso ficou latente. É um primeiro ponto que eu acho que ficou 675 
bastante nítido nas discussões. Um segundo ponto que foi colocado aqui é o 676 
desconhecimento do objeto de discussão. Por isso todo mundo está contestando. Isso 677 
não ficou claro e devia estar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Foi dito que 678 
estava no site. Vocês insistiram que foi divulgado. Na pouquíssima divulgação estava lá 679 
o site. Eu tive acesso àquele folheto com as datas e os locais, que, aliás, eu 680 
particularmente questiono. Acho que não deveria ser seccionado, porque todos nós 681 
fazemos parte de um ambiente só e todos nós temos o mesmo interesse. Então, devia ser 682 
comum o debate e não o interesse da área central é diferente do meu que moro na Asa 683 
Sul. Então, eu questiono essa separação da discussão por áreas físico territoriais. Já não 684 
deu certo no PDOT, já não deu certo e eu estou vendo as coisas se repetirem. A ter... A 685 
outra coisa que eu queria destacar é o seguinte. No site diz que, primeiro, o plano de 686 
preservação está disponível. Eu li. Eu li todo ele. Eu li um documento que tem uma 687 
capinha azul, que foi distribuído aqui, que no documento diz informativo. Nesse 688 
documento do plano de participação diz que será previamente às plenárias divulgado. 689 
Um documento informativo, suponho seja esse, que eu também li, e cartilhas e folhetos. 690 
Cadê? Eu não recebi e desconheço. Aqui não tem. Então, a segunda colocação minha é 691 
essa. Quais foram os documentos produzidos e quem os recebeu? Se foram produzidos, 692 
porque obrigatórios eles são. Constam desse documento que eu li. Estão lá. É obrigação. 693 
Eu... A distribuição deveria ser prévia a esta que querem seja plenária. Embora a 694 
plenária não queira que seja. A outra questão que eu gostaria de colocar é a insistência 695 
em justificar um plano de preservação do conjunto urbano de Brasília ao plano diretor 696 
de ordenamento territorial. O PDOT, todo mundo ouviu e quem participou de toda a 697 
revisão durante mais de cinco anos, a gente insistentemente parti... Um momentinho. A 698 
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gente, insistentemente, participou, tentou contribuir, não conseguimos. Apresentamos 699 
formulações com embasamento técnico. Fomos absolutamente ignorados. Ignorados. 700 
Completamente excluídos, execrados do processo de participação e é nesse PDOT que 701 
está previsto o plano de preservação, minha gente.  702 
 703 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – A lei orgânica do Distrito Federal... 704 
 705 
Interlocutora não identificada – Então... Eu vou terminar. Eu vou terminar. Então, 706 
vejam bem. Vejam bem. O que eu gosto de colocar são as coisas muito claramente. 707 
Estamos vivendo um momento político absolutamente crítico. Eu questiono e outras 708 
pessoas que antecederam, me parece, que também questionam. Então, a questão não é 709 
cumprir... Já questionaram. Já tem uma ação direta de inconstitucionalidade. E até pelas 710 
notícias veiculadas hoje, em um mês ele vai ser suspenso. Mas, enfim, vamos aguardar. 711 
Enquanto isso não ocorre, há suspeição. Nós estamos querendo cumprir uma 712 
determinação de um instrumento de planejamento que está sob suspeita. Sob suspeita. 713 
(aplausos). E o que nós queremos discutir é justamente a conceituação. É o que precede 714 
a formulação desse plano conforme ele estava posto no documento sob suspeita. Então, 715 
veja bem. É prudente, é prudente, é prudente. Não Leonardo. Não Leonardo, mas é 716 
prudente que a gente até para diminuir um poucos os ânimos, porque tem muita gente, 717 
as pessoas querem participar. Não houve divulgação necessária. As pessoas foram 718 
chamadas em cima da hora. Aquelas reuniões que foram preparatórias, foi dito, as 719 
pessoas foram chamadas no dia. Vamos assumir que houve... Não foi muito a contento, 720 
né? Esse encaminhamento. Vamos assimilar e vamos assumir isso. Nós não sabíamos 721 
até agora e eu não sei. Agora eu estou achando que sei, mas ainda não sei, porque em 722 
lugar nenhum está escrito, a que viemos aqui hoje, ouvir o que? Vão dizer o que? É 723 
proposta do que? E isto tinha que estar escrito. Nós tínhamos que saber, gente. É uma 724 
primeira reunião plenária, plenária pressupõe a participação de toda a sociedade. Não de 725 
uma parte dela e não de um começo da participação. Discordo completamente do que 726 
foi colocado. Acho que todos nós devemos participar e acho perfeitamente viável a 727 
proposição e eu rogo para que a mesa acolha essa sugestão de que transforme esta 728 
plenária em preparatória. Isso não vai atrasar nada. É tão pouco o que a plenária está 729 
pedindo. É que a transforme em preparatória e que se diga logo. Vocês podiam ter dito 730 
logo, já que não constou da divulgação que é obrigatória, a que viemos aqui hoje. Muito 731 
obrigada, era só isso. (aplausos).  732 
 733 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Por gentileza, gente. Por gentileza. Por gentileza. 734 
Depois da Tânia.  735 
 736 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone)... Quinta, sexta e 737 
sábado sejam também preparatórias para a plenária de um futuro num momento de mais 738 
legitimidade. (aplausos).  739 
 740 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Por gentileza.   741 
 742 
Interlocutor não identificado – (fala sobreposta)... há três dias atrás o secretário de 743 
transporte falando mal da justiça, que a justiça agora tentou pedir um impacto de 744 
vizinhança, a justiça agora inventou de pedir um relatório ambiental, a justiça agora 745 
inventou (corte no áudio)... com verbas liberadas e vem falar de credibilidade, de 746 
seriedade com a coisa pública. Como o VLT vai adentrar a W3 acabando com as 747 
árvores. Isso não foi discutido e também foram transferidas várias vezes das reuniões. 748 
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Não foi discutido amplamente. O VLT se encontra nesse plano de preservação de 749 
Brasília?  750 
 751 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – No convite, nas cartas. A divulgação foi feita como 752 
uma fase de diagnóstico. Isso aqui é uma... As reuniões plenárias nada mais são do que 753 
preparatórias para uma audiência pública, que devem acontecer no final do mês de abril. 754 
Eu gostaria que a gente começasse a apresentação do plano de trabalho para a gente... 755 
 756 
Interlocutor não identificado – Minha senhora. Minha senhora. Foi feita uma 757 
sugestão. Eu quero que a senhora responda a essa sugestão.  758 
 759 
(intervenções feitas fora do microfone) 760 
 761 
Administradora de Brasília – O que foi proposto aqui... O que foi proposto aqui e eu 762 
vou colocar uma questão aqui para vocês. Em momento nenhum a gente mencionou que 763 
tinha deixado de fazer o chamamento. Uma... Aconteceu uma questão que foi em 764 
relação à Vila Planalto. Foi a única pessoa, mas dessa preparatória, que foi feita no dia 765 
23 do mês passado, com antecedência. Foram chamadas as pessoas que são 766 
representantes de suas áreas de abrangência, ou seja, o Conselho Comunitário da Asa 767 
Sul, o Conselho Comunitário da Asa Norte. Foi chamado também as vilas, foram 768 
chamadas os o... Fora isso, foi chamada a sociedade produtiva. Foi chamado o IAB, foi 769 
chamado... CREA-DF, foi chamado... Essa primeira reunião, muita... A Tânia estava 770 
presente, a Vera estava presente. A, a, a... Pois é. Mas o Instituto Geográfico estava lá 771 
na lista. Bom. Pessoal, o que nós estamos dizendo é o seguinte. Nunca nós vamos 772 
chegar à perfeição. O que nós queremos é aperfeiçoar. Se... Tudo bem. Nós ouvimos 773 
aqui e nos colocamos que nós vamos sentar cada vez chamar um número maior de 774 
pessoas. É um compromisso nosso. É nossa obrigação como funcionários públicos. 775 
Agora, o que nós estamos colocando é que a gente preste atenção na apresentação para 776 
saber pelo menos o que é para a gente poder se manifestar em cima de uma 777 
apresentação e não em cima do que a gente desconhece. Para no sábado isso ser 778 
colocado como uma plenária. Tá bom? 779 
 780 
(intervenções feitas fora do microfone) 781 
 782 
Interlocutora não identificada – Boa noite. Eu... Por favor. Eu peço licença para falar 783 
à mesa como pioneira que mora em Brasília desde 1959.  784 
 785 
Administradora de Brasília – Um minutinho só. Um minutinho só. Um minutinho só.     786 
 787 
Interlocutora não identificada – Eu só tenho uma colocação muito simples. Eu só 788 
gostaria que a mesa, a SEDUMA, a mesa e os que estão apresentando, qual a 789 
dificuldade, o que impede que realmente esta seja uma primeira? Do momento em que 790 
ele já declarou que sequer memória tem do primeiro encontro. Essa não pode ser 791 
plenária. Nós queremos memória desde o primeiro contato com toda a comunidade. 792 
Essa memória existe? 793 
 794 
Administradora de Brasília – Exatamente o que eu falei.  795 
 796 
Interlocutora não identificada – Ela não existe. Ela não existe. Ela está no site? Foi 797 
gravada? Você sabe que não foi gravada porque quem perguntou na primeira reunião se 798 
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tinha gravador fui eu. Eu perguntei e disse mais. Se for gravador só para elevar a voz. 799 
Eu não preciso, eu dispenso o gravador. Então, nós queremos gravação sim. Qual é a 800 
dificuldade de vocês atenderem o que foi proposto pelo Doutor Benedito e por inúmeros 801 
aqui.  802 
 803 
Administradora de Brasília – Mas foi isso que eu coloquei aqui.  804 
 805 
Interlocutora não identificada – Não, vocês disseram que será uma plenária.  806 
 807 
Administradora de Brasília – Não, não. Preparatória para a plenária.  808 
 809 
Interlocutora não identificada – Ah! Não é plenária então? Perfeito. Muito obrigada. 810 
Não é plenária. Não é plenária. Ficou registrado.   811 
 812 
Administradora de Brasília – Prefiro que a Rejane...  813 
 814 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Por gentileza, vamos começar a audi... É uma 815 
reunião preparatória para as audiências. Por favor, começa a apresentação.  816 
 817 
Rafael Rosa – Sim.  818 
 819 
(intervenções feitas fora do microfone) 820 
 821 
Interlocutor não identificado – Olha. Há uma certa dificuldade... 822 
 823 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não terá reunião plenária. Vamos começar.  824 
 825 
Interlocutor não identificado – Há uma certa dificuldade da mesa se expressar. É 826 
verdade. Há perguntas e mais perguntas pedindo que a mesa se expresse e nós queremos 827 
transparência da mesa. Eu vou formular novamente a pergunta. Esta não é uma reunião 828 
plenária? Verdade?  829 
 830 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Esta é uma reunião preparatória... 831 
 832 
Interlocutor não identificado – É ou não é uma reunião plenária? Sim ou não.  833 
 834 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não é uma reunião ple...  835 
 836 
Interlocutor não identificado – Não é uma reunião plenária? 837 
 838 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Vamos botar em votação? Não é isso? 839 
 840 
Interlocutor não identificado – Responda. Responda.  841 
 842 
Interlocutora não identificada – A Eliane disse que não é plenária.  843 
 844 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Mas acabamos de dizer. Eu já tinha colocado 845 
anteriormente. Eu já havia colocado anteriormente dizendo que não é uma reunião 846 
plenária e que será uma reunião preparatória das audiências públicas. (aplausos). Então, 847 
vamos passar a apresentação por gentileza. Começa Rafael, por favor.  848 
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 849 
Rafael Rosa – Bom. Boa noite a todos. Gostaríamos de, então, seguindo a... Seguindo a 850 
orientação da mesa, a gente passa a fazer a apresentação do plano de trabalho, que é, 851 
vamos dizer assim, o primeiro produto de um processo que vai se estender até outubro 852 
desse ano. É um processo que tende a buscar o máximo reconhecer os atributos de 853 
Brasília como patrimônio da humanidade. Eu acho que esse é um primeiro pressuposto 854 
que nós temos que ter antes de iniciar esse trabalho e antes de tratar sobre qualquer 855 
assunto de Brasília. Nós não estamos falando... Nós estamos falando de um plano 856 
simplesmente um plano diretor local. Nós estamos falando de um plano para sítio 857 
histórico. A gente está tra... O alcance do plano é um alcance muito maior. Brasília é 858 
patrimônio da humanidade e existem questões que são absolutamente pertinentes, que já 859 
constam nos relatórios da UNESCO, né? Nas últimas vistorias que foram feitas e coisas 860 
que realmente não estão sendo atendidas e sobre o risco de Brasília sair da lista de 861 
patrimônio. Então, essa é uma primeira questão que a gente coloca. O entendimento do 862 
plano como um instrumento ou alcance dele está no plano internacional. Claro que a 863 
gente aborda sempre a questão da realidade local, do contexto brasileiro, de Brasília 864 
como um símbolo de construção histórica. Eu acho que tem esse caráter simbólico que a 865 
capital do nosso país expressa para todos nós e que isso vem se perdendo ao longo do 866 
tempo em função de uma imagem, que a gente sabe, que a gente percebe, vê isso, 867 
negativa que vem se construindo em torno de Brasília, mas, antes disso, Brasília é 868 
patrimônio da humanidade pelos seus atributos que tem e que foram concebidas por 869 
Lúcio Costa no concurso e que foram repensadas por Lúcio Costa em Brasília 870 
Revisitada pelo próprio autor alguns anos atrás antes de falecer. Então, são 871 
pressupostos, documentos que a gente tem como base, como referência para construir 872 
esse plano, no processo metodológico desse plano. É uma abordagem, uma abordagem 873 
completamente diferente. Ela não pode ser simplesmente de uma plano diretor local. Ele 874 
tem um alcance muito maior e esse entendimento é uma questão que nós temos que 875 
partir desde o início, tá? Pode passar o próximo, por favor. Bom. Antes de mais nada o 876 
que efetivamente esse plano de preservação vai definir. Em linhas gerais os parâmetros 877 
de uso e ocupação do solo. É nesse aspecto que entra essa lacuna que foi deixada. 878 
Acredito que prudentemente ou graças a Deus talvez pelo PDOT que a gente, vocês 879 
bem colocaram hoje está em... para que se defina a lei uso e ocupação do solo dessas 880 
áreas. Sim. Sim. Deixa eu... Não, não, não, não, não. Não foi definido. Isso não foi 881 
defini... É importante que a gente coloque isso, viu? Os instrumentos urbanísticos e 882 
edilícios de gestão, tá? E também principalmente o sistema de acompanhamento desse 883 
plano ao longo do tempo. Não é um plano que tem que ter um alcance de três, quatro 884 
anos, de cinco anos, de dez anos. Um plano de preservação de uma cidade como 885 
Brasília ou de uma área territorial de Brasília, patrimônio da humanidade, tem que ter 886 
um alcance muito maior. Ele tem que garantir os atributos fundamentais para que outras 887 
gerações conheçam o que nós estamos conhecendo hoje. A concepção urbanística de 888 
Brasília, que é o principal atributo a ser preservado nesse sítio que a gente tanto 889 
conhece. Pode passar... Só para... Só um momentinho. Depois a gente termina, tá? Bom. 890 
Pode passar o próximo. É. Bom. Obrigado. Pode passar o próximo, por favor. Como eu 891 
disse já anteriormente, o plano de preservação, ele tem esses dois enquadramentos. Esse 892 
enquadramento normativo que preenche essa lacuna, digamos assim, do PDOT, e 893 
também ele entra como um plano de preservação atendendo a portaria 299 do IPHAN. 894 
Como o arquiteto Eduardo bem colocou, a gente está, digamos assim, três meses da 895 
convenção mundial do patrimônio aqui em Brasília. Então, algumas exigências e alguns 896 
relatórios que a UNESCO vem fazendo, vem sistematizando uma uni... Vem 897 
sistematicamente monitorando o sítio, muitas coisas persistem desde o primeiro 898 
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relatório e que esse plano tem que dar uma resposta a isso, sobre pena de deixar de 899 
participar da lista do patrimônio mundial. Então, o plano, ele tem esse caráter, ele tem 900 
que ser aprovado pelo IPHAN também e tem que se enquadrar dentro dessa lacuna que 901 
foi deixada pelo PDOT. A área de abrangência do plano, ela envolve as quatro RAs, a 902 
área do Piloto, a área do Cruzeiro, da Candangolândia, Sudoeste e Octogonal. É claro 903 
que um plano, essa magnitude do plano, esse seria, digamos assim, a área de 904 
enquadramento dentro do PDOT, mas um plano de preservação não aborda só essas 905 
áreas, respondendo um pouco o que a colega dos lagos comentou. O plano de 906 
preservação existe uma área de interesse patrimonial. Não é simplesmente essa área e 907 
legislar sobre essa área. O plano de preservação, ele tem que ter um alcance maior, 908 
porque tanto a área tombada quanto o seu entorno, a inserção dele neste entorno é de 909 
fundamental importância para o seu reconhecimento. Então, é importante que se 910 
coloque que o alcance do plano não é só... Não tende a ser só essas quatro áreas e sim a 911 
área de interesse patrimonial e isso envolve uma das questões que são importantes da 912 
gente colocar, que no outro segmento da reunião nós apresentaremos, que são as 913 
descaracterizações, enfim, e a concepção urbanística de Brasília, que é o céu de Brasília. 914 
A linha do horizonte e que a gente sabe que vem percebendo e que isso 915 
sistematicamente está se perdendo por uma ocupação desordenada. Então, são questões 916 
que o plano de preservação tem que responder. Qual é essa área de abrangência de 917 
entorno patrimonial do plano. Não é só a área administrativa abarcada pelo PDOT e sim 918 
a área de entorno, porque Brasília não é só essas quatro RAs, não é só essa área 919 
tombada. Para perceber essas áreas a gente precisa considerar todas as outras área de 920 
entorno. Então, o plano tem esse poder não de legislar, mas de definir diretrizes sobre 921 
essas áreas e isso é uma das questões importantes que se coloque nesse momento, que a 922 
discussão não abarca só essas áreas, mas abarca, assim, área de interesse patrimonial, 923 
que é muito maior e a gente sabe. Bom. Como eu disse, o enquadramento normativo 924 
desse plano além de ser o PDOT, ele tem que observar em termos, digamos assim, de 925 
diretrizes conceituais as cartas patrimoniais. Nós estamos trabalhando no âmbito 926 
internacional. O ICOMOS. Tem que ser observadas essas cartas patrimoniais. Então, 927 
isso é um pressuposto teórico para a elaboração do plano, né? Absolutamente tem 928 
(incompreensível) que tem que ser abordado num plano dessa abrangência, assim como 929 
as orientações do IPHAN. E também, claro, as orientações todas que a gente conseguir 930 
obter da participação e de reconhecer esses lugares na sua essência. São esses momentos 931 
que a gente tem para poder ouvir a população e reconhecer, às vezes, coisas que não 932 
estão presentes. Talvez valores que sejam incorporados ao longo do tempo e que não 933 
estão presentes, digamos assim, na concepção urbanística de Brasília pelo Lúcio Costa e 934 
que tem que ser reconhecidos também como valores patrimoniais e um plano de 935 
preservação abarca isso. Não simplesmente a questão do patrimônio material, mas o 936 
patrimônio imaterial também, as festividades, os reconhecimentos, os locais que 937 
marcam essas regiões administrativas e que só nesse contato que a gente tem nesse 938 
momento, a gente tem condição de... Nós temos condições de reconhecer de parte da 939 
população, mas só ouvindo de quem está presente, de cada uma dessas áreas. Isso 940 
também é uma das justificativas por que fazer isso tão localizado e não num primeiro 941 
momento tão abrangente, para que se possa reconhecer essas peculiaridades do lugar. E 942 
que isso também tem que ser reconhecido, tem que ser preservado e considerado num 943 
plano de preservação. Bom. Como eu já comentei, os aspectos teóricos conceituais, 944 
digamos assim, nós temos Brasília em 1960 sendo concebida por Lúcio Costa, momento 945 
de Genesis de Brasília, e temos o momento atual, 2010, que é um momento, digamos 946 
assim, de reconhecer quais atributos ainda estão presentes no sítio, que 947 
descaracterizações estão presentes aqui hoje e que tem que ser consertados, que já vem 948 
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sendo apontadas pelo UNESCO como eu bem comentei. Então, é o momento de 949 
reconhecimento, de reconhecer esses atributos e eventualmente novos valores que 950 
tenham sido incorporados ao longo desses 50 anos de existência. No sentido de garantir 951 
isso para que outras gerações conheçam o que nós estamos conhecendo agora. Isso 952 
gosto de colocar porque o plano de preservação, ele transcende qualquer interesse 953 
político ou interesse financeiro ou de mercado imobiliário. Um plano de preservação da 954 
magnitude de Brasília tem que estar acima de qualquer um desses pressupostos. Bom. 955 
Quanto às fases do processo de trabalho, preliminarmente, o início da elaboração do 956 
plano se tem essa licitação que participaram duas empresas, no caso, a RS Projetos, de 957 
Porto Alegre, e a TCBR, e em junho, efetivamente, de 2009 se iniciou um processo de 958 
elaboração desse plano que está sendo apresentado aqui, que é o plano de trabalho. Não 959 
é o plano ainda de preservação e sim o plano de trabalho e o plano de participação da 960 
população. Paralelamente a esse trabalho existe todo um outro trabalho junto que é a 961 
sistematização das informações que hoje existem em termos de parâmetros urbanísticos 962 
para o DF e uma base de dados unificada para que se possa pensar geo-refereciado, se 963 
possa pensar em uma maneira como controlar esses aspectos, esses atributos que estão 964 
se perdendo de uma forma que se enquadre dentro de um parâmetro de legislação, que é 965 
um trabalho extremamente extenso, né? Que é reunir todas essas normas de gabarito, 966 
todas essas PRs e todos esses documentos que hoje regulam os instrumentos de uso e 967 
ocupação do solo em uma base unificada para que o plano tenha no seu produto, no 968 
final uma base passível de ser aplicada e possível de ser controlada, porque tão 969 
importante quanto a elaboração do plano é o controle e gestão dele. E nesse aspecto a 970 
população tem uma participação importantíssima de reconhecer isso e controlar o plano, 971 
de poder intervir e saber reconhecer. Então, esse é um dos objetivos que se busca 972 
também no processo de gestão do plano, para que ele seja reavaliado ao longo dos 973 
tempos e seja, vamos dizer assim, obedecido, seja seguidas essas diretrizes que estão 974 
pensadas na sua elaboração. As fases do plano efetivamente são a caracterização do 975 
sítio, é reconhecer esses atributos que a gente... Que comentou anteriormente. Um 976 
diagnóstico que é delinear esse quadro analítico sobre as condições de hoje do sítio. O 977 
prognóstico, onde se faz as proposições e as propostas para a área de abrangência do 978 
plano e efetivamente o plano de preservação, se enquadrando dentro do PDOT e 979 
também da portaria do IPHAN. Efetivamente, foi colocado o que se faz hoje aqui. Esse 980 
é um, digamos assim, um dos documentos que vem sendo produzido no diagnóstico, 981 
que é um raio-x, digamos assim, de Brasília. Cada uma dessas fichas que vocês vem 982 
aqui corresponde a um setor de Brasília. Então, existe todo um trabalho que nós temos 983 
feito de ir a campo, de levantar, de vistoriar e conseguir absorver ou identificar essas 984 
descaracterizações e quais os atributos também que configurem e que elegem Brasília 985 
como patrimônio da humanidade. Então, vejam que essa ficha, ela é composta desde a 986 
concepção urbanística de Brasília, o que se extrai do documento original de Lúcio 987 
Costa, se também nos outros documentos, que é Brasília Revisitada e Brasília 57-85, se 988 
reúne as informações que o próprio autor naquele momento refletiu sobre a implantação 989 
de Brasília naquele período todo de, vamos dizer assim, de assimilação e se considera 990 
isso no plano. E também as implantações e transformações, que também já foram muito 991 
estudadas e muito trabalhadas pelo Grupo de Trabalho GT Brasília, que hoje está 992 
presente aqui a arquiteta Briane Bicca, que é a parte integrante da equipe e que 993 
participou de todos esses processos. Temos também a questão dos projetos propostos, 994 
de mapear quais projetos, vamos dizer assim, tem influência direta sobre esses setores. 995 
E temos também os instrumentos jurídicos, de gerar e compilar esse material para ver 996 
que legislações hoje incidem sobre cada um desses setores. Também temos uma parte 997 
de diagnóstico onde a gente reconhece, a equipe interpreta alguns aspectos do sítio 998 
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mediante uma visita in loco e nesse último campo, que é o último campo, digamos 999 
assim, a ser complementada a ficha, que são as demandas da população. São essas 1000 
contribuições que desses encontros a gente pode juntar e compilar nesse documento e 1001 
isso está registrado. Então, esse é o momento de exporem e colocarem essas questões 1002 
todas referentes às áreas, para que a gente possa sistematizar isso e isso ser um 1003 
documento de diagnóstico efetivo que considere não só os atributos físicos, atributos 1004 
materiais mais as demandas da população. Então, é o momento de complementar isso, 1005 
de ouvir e redigir isso e converter isso nesse material. Como... Só para a gente se situar 1006 
um pouco no tempo, né? O cronograma de trabalho, a gente está nesse momento, que 1007 
seria março já, nas reuniões plenárias, seriam reuniões preparatórias. Para a audiência 1008 
pública do diagnóstico, que vai se fechar lá no final do abril, onde se fecha essa etapa 1009 
propriamente de diagnóstico. É uma etapa preliminar as propostas. Não é uma etapa 1010 
ainda de elaboração do plano, mas sim de reconhecimento do sítio em todos os seus 1011 
atributos. Quais os objetivos da participação na população? Isso a gente já comentou 1012 
muito aqui, mas, assim, esclarecer, qualificar, inserir a sociedade nesse processo do 1013 
plano. Essa é uma das questões importantes, de conscientizar e de sensibilizar 1014 
publicamente para essas relevâncias que é esse plano de preservação. Tanto é que para 1015 
isso foi produzido esse material que todos receberam aqui, que é um informativo sobre a 1016 
concepção urbanística de Brasília, sobre o que é o plano e quais são os valores, alguns 1017 
dos valores de Brasília. Que é um material de referência, digamos assim, para que a 1018 
gente possa construir uma discussão que efetivamente vá contribuir para a elaboração 1019 
do plano. Então, esse é um pressuposto para essa discussão, para que se possa entender 1020 
essa concepção urbanística, entender os valores de Brasília, entender o processo do 1021 
plano e contribuir de maneira lúcida para o plano. Pode passar o próximo. Bom. Com 1022 
relação aos momentos de envolvimento e de participação temos, claro, a internet, o 1023 
correio eletrônico, as urnas e as consultas às entidades, que nos momentos oportunos 1024 
vão ser feitas, mas em primeiro momento, digamos assim, os momentos de 1025 
envolvimento direto as reuniões plenárias, que seriam esses momentos aqui, que vão 1026 
ocorrem em dois momentos do processo, que é nesse processo de reconhecimento de 1027 
diagnóstico e no processo de proposição, onde as propostas vão ser apresentadas nesse 1028 
primeiro momento, para se ouvir o que é que se tem de contribuição com relação a essas 1029 
propostas, do que está sendo pensado para a preservação de Brasília. Claro que temos 1030 
também as audiências públicas, que fecham essas etapas, essas etapas de diagnóstico, de 1031 
reconhecimento e essa etapa de proposição. Aí sim é o momento onde se pode se bater o 1032 
martelo e se efetivamente considerar essas propostas que estão sendo pensadas para 1033 
Brasília. Claro que existem outros momentos, que são seminários técnicos, que 1034 
envolvem as entidades que participam direta ou indiretamente da preservação de 1035 
Brasília e também as reuniões temáticas, que foram feitas com cada um dos órgãos 1036 
setoriais da SEDUMA para que se pudesse ouvir quais são esses projetos, o que tem em 1037 
andamento sobre Brasília em toda a sua área, em toda a sua extensão. Então, se teve 1038 
reunião com a secretaria de mobilidade urbana, secretaria... Todas as secretarias 1039 
envolvidas ao longo desse período de início do plano para que se pudesse absorver esse 1040 
material para entender um pouco desse... Do que está acontecendo hoje em Brasília. A 1041 
gente sabe que Brasília está se preparando para a Copa do Mundo, como outras capitais 1042 
e Porto Alegre. Então, existem muitos projetos em andamento, muitas coisas 1043 
acontecendo. Então, é importante que a gente reconheça isso e interprete isso num 1044 
diagnóstico e aí se possa construir isso nesse primeiro momento. Esse momento que nós 1045 
estamos agora, que essa reunião plenária do diagnóstico, onde a gente... Esse conteúdo 1046 
preliminar que vai ser apresentado pelo professor Décio depois, já... O que já foi... Esse 1047 
material dessas fichas que já foram coletadas ao longo desse tempo de trabalho para que 1048 
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a gente possa ter base e discutir sobre esses problemas, sobre essas descaracterizações 1049 
que abarcam cada uma dessas áreas. Aí sim as reuniões do prognóstico, como eu já 1050 
comentei, que vão ser apresentadas essas propostas todas para as áreas de intervenção. 1051 
Pode passar o próximo. O seminário técnico, onde se pode discutir, digamos assim, 1052 
dentro do meio especializado sobre essas questões de Brasília. Próximo, por favor. E as 1053 
audiências públicas que ocorrem em três momentos. O fechamento da primeira etapa, da 1054 
segunda etapa de prognóstico e sim o fechamento do projeto do plano. O público alvo, 1055 
como a gente colocou, é toda a população em geral, seja em todos os seus estratos, em 1056 
todas as suas qualificações. Não importa, o momento é de receber contribuições. Pode 1057 
passar o próximo. E esse é mais ou menos uma ideia do que é as datas previstas para 1058 
esses momentos, considerando o cronograma de elaboração do plano. Nós temos um 1059 
contrato a responder e temos também todo um, vamos dizer assim, um planejamento 1060 
para que essas etapas ocorram de uma maneira, vamos dizer assim, consciente. Então, 1061 
por isso esses momentos de envolvimento da população nesses, digamos assim, etapas 1062 
cruciais do plano, no diagnóstico, de reconhecer os atributos, no prognóstico onde se 1063 
ouvem as propostas, onde se ouve o que a população tem a dizer sobre as propostas. 1064 
Considerando tudo o que já foi dito sobre os documentos de referência que a gente sabe, 1065 
os documentos do Lúcio e de fato o que foi implantado hoje em Brasília. Todo esse 1066 
processo evolutivo de 50 anos não é um processo de pouco tempo. Então, muitas coisas 1067 
surgem, muitos valores surgem que só ouvindo a população a gente tem condições de 1068 
absorver isso e considerar no plano. Então, eu reforço que é um momento muito 1069 
construtivo, esse momento, esse primeiro momento de envolvimento. Por isso e existe... 1070 
É necessário uma sistemática, porque foi comentado anteriormente porque não ser num 1071 
âmbito geral. Há esse momento do âmbito geral, mas é imprescindível que a gente 1072 
também vá nos locais e consiga em cada uma das RAs ouvir essas particularidades que 1073 
só nesses momentos e discutindo com a população naquela área se pode se perceber. 1074 
Então, isso é importante de tentar deixar esse momento construtivo, nesse processo todo 1075 
de elaboração do plano. Pode passar o próximo. E esse... para finalizar essa pequena 1076 
apresentação, que, na verdade, é apenas um, digamos assim, um projeto do plano, ou 1077 
como a gente pode participar do plano, ou como ele vai ser construído. Esse é um 1078 
processo que não só envolve um conhecimento científico e técnico, mas envolve 1079 
também ouvir, né? Isso é que a gente está aqui, para isso que a gente está nesse 1080 
momento e por isso que a gente não gostaria que fosse perdido esse momento, de ouvir 1081 
a população e ouvir as demandas a partir dos problemas que cada uma das áreas tem e 1082 
por isso que na sequencia dessa apresentação se tem toda a caracterização da área que 1083 
nós vamos estar discutindo hoje, para que a gente possa discutir pontualmente esses 1084 
aspectos nessas áreas que... Dessa área que o professor Décio vai apresentar. E depois 1085 
sim ouvir as manifestações e aí discutir esses problemas.   1086 
 1087 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 1088 
 1089 
Rafael Rosa – A apresentação do plano sim. Teria a outra parte, que seria... Envolve...  1090 
 1091 
Interlocutor não identificado – Não, não. Bem rápido, na fase dele.  1092 
 1093 
Administradora de Brasília – Tendo em vista o adiantado, vamos terminar a 1094 
apresentação. Vamos terminar... 1095 
 1096 
Rafael Rosa – Passando a apresentação agora, entraríamos nessa parte do que é a 1097 
caracterização da área. Entender um pouco desses atributos e desses principais 1098 
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problemas levantados nessa primeira visita, nesse primeiro momento de levantamento 1099 
de campo, que o professor Décio vai apresentar agora. Obrigado. (aplausos).  1100 
 1101 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu vou... Ô senhor Décio, só um minutinho, por 1102 
favor. A gente vai abrir agora as inscrições. O professor Décio faz a apresentação. 1103 
Enquanto isso, estão abertas as inscrições. Quem quiser falar fala com o Marcos que ele 1104 
vai anotar... Ali em cima. Ele vai anotar, mas, agora, professor Décio, então, vai dar 1105 
início à apresentação.  1106 
 1107 
Décio Rigatti – Bom. Boa noite. Na realidade, assim, o esforço que a gente está 1108 
tentando fazer hoje é avançar na discussão dos problemas urbanos de Brasília do ponto 1109 
de... A partir de alguns pressupostos que sempre pautaram as discussões sobre o 1110 
trabalho em andamento que levaram em consideração uma série de questões. Primeiro. 1111 
Brasília como um patrimônio de todos. Isso é. Ele é patrimônio da humanidade, 1112 
patrimônio nacional, é patrimônio distrital. Ele tem a ver com a população local sim, 1113 
mas ele tem uma importância que transcende simplesmente só a população de Brasília, 1114 
quer dizer, ele é de interesse nacional e é de interesse mundial, por uma série de 1115 
questões que a gente vai ter a oportunidade de discutir. Também tem como um 1116 
pressuposto da preservação o esforço que foi feito na sua construção, que é um esforço 1117 
ainda em andamento, as questões relativas à paisagem natural e a cidade, que são 1118 
aspectos também bastante importantes quando a gente discute preservação em Brasília e 1119 
o marco, digamos, dos 50 anos, que esse ano vai ser comemorado, que, na realidade, 1120 
representa para uma história de uma cidade um período extremamente curto do ponto de 1121 
vista de vida, né? Bom. Algumas questões que me parecem importantes em relação à 1122 
discussão de hoje, uma vez que a área que a região do Plano Piloto foi dividida em duas 1123 
para fim das discussões, em função, obviamente, da complexidade e da dificuldade de 1124 
trabalhar numa reunião apenas problemas que são bastante grandes e que talvez pudesse 1125 
ser muito mais complicado de se realizar. A área de abrangência o Rafael já mostrou, 1126 
mas a área de abrangência da reunião de hoje, ela praticamente envolve 40 setores 1127 
distintos de Brasília e o que a gente excluiu, que é objeto de uma reunião especial que 1128 
são as áreas centrais e o eixo monumental, que vai ser, então, objeto da reunião de 1129 
sábado à tarde. E também em função do número de setores a gente resolve até por uma 1130 
questão de organização e também para não tomar muito tempo, selecionar alguns 1131 
setores para mostrar aqui, embora todos eles tenham sido examinados e de todos eles a 1132 
gente tem informações. O que não significa, no entanto, que as discussões, hoje, tenham 1133 
que se limitar exclusivamente àqueles setores que vão ser apresentados aqui. A gente 1134 
selecionou alguns setores em função, às vezes, do caráter representativo que ele 1135 
apresenta, o caráter quase exemplar que alguns setores apresentam dentro da área de 1136 
Brasília e alguns pelas questões que o Rafael também comentou, que são importantes, 1137 
que apesar de existir toda um acompanhamento, Brasília também tem sofrido uma série 1138 
de descaracterizações que obviamente interessa reconhecer essas descaracterizações 1139 
para que a gente possa enfrentar essas descaracterizações e no momento das proposições 1140 
obviamente a gente não está aqui propondo nada. O que a gente está querendo é mostrar 1141 
o ponto de vista, o olhar que a equipe técnica fez sobre a área urbana da área tombada, 1142 
mas levando em consideração também uma série de informações pré-existentes. O 1143 
relatório do plano, o Brasília 57-85, do Lúcio Costa, o Brasília Revisitada também. 1144 
Como foi a implantação efetuada. Quer dizer, eu tenho uma proposta, uma concepção 1145 
que foi implantada de alguma maneira. Algumas atendendo rigorosamente as 1146 
concepções e outras com algumas alterações. Quais as indicações feitas pelo grupo de 1147 
trabalho Brasília, as recomendações da UNESCO, quais são os planos e projetos 1148 
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existentes pelo GDF incidentes em cada uma das áreas, um histórico dos setores e o 1149 
diagnóstico propriament dito, que é o que vai ser apresentado a seguir, que vai ser 1150 
basicamente pela avaliação de alguns itens que para nós, do ponto de vista de um 1151 
reconhecimento de aspectos que deveriam depois ser objeto de regulamentação 1152 
urbanística nos pareceram importantes que fossem considerados como a tipologia das 1153 
edificações, o tipo de ocupação e tratamento dos espaços públicos, as áreas livres e 1154 
disponíveis ainda existentes, o padrão das edificações, os usos existentes em cada um 1155 
desses setores, os aspectos referentes à arborização e o que a gente colocou de alguns 1156 
aspectos relevantes, que para nós é um pouco uma síntese das principais questões que 1157 
envolvem a discussão de cada um desses setores. Dos quase 80 setores que o Plano 1158 
Piloto, a área tombada contempla, a gente visitou um por um, fez esse levantamento que 1159 
está indicado aqui no diagnóstico. A parte de apoio fotográfico também e obviamente 1160 
esse material a gente está colocando como a nossa visão da questão e obviamente a 1161 
gente quer que isso sirva de base... não que sirva de base ou de (incompreensível). Pelo 1162 
menos que sirva como uma referência para a discussão para que sejam acrescidas, 1163 
então, as contribuições da população que tem um espaço específico em cada uma 1164 
daquelas fichas que o Rafael apresentou para que sejam colocadas. Esse material, quer 1165 
dizer... 1166 
 1167 
(corte no áudio) 1168 
 1169 
Décio Rigatti – ... Está aqui representada, ela abrange boa parte do Plano Piloto e o 1170 
Parque Nacional além da, da... E o Parque Nacional, tá. Então... Sim. Está ali. Bom. Os 1171 
setores que estão incluídos. Aqui, na verdade, é uma representação bastante grosseira, 1172 
que é só uma tentativa de mostrar, digamos, a amplitude da área da qual a gente 1173 
selecionou alguns setores para mostrar, tá? Então, é esse setor norte e o setor sul e 1174 
compreende também aqui a ponta. A gente excluiu os setores centrais e o eixo 1175 
monumental, que, então, vai ser objeto de discussão no próximo sábado. Os setores que 1176 
vão ser apresentados hoje, que foram selecionados em função até daquilo que eu já 1177 
comentei, é o setor de habitações coletivas sul, um, setor de habitações coletivas norte, 1178 
dois, o setor de habitações individuais sul, o setor de grandes áreas sul, o setor 1179 
hospitalar local norte, o setor de hotéis e de turismo norte, setor de edifícios públicos 1180 
norte e setor de habitações e coletivas geminadas norte. A localização desses setores que 1181 
vão ser apresentados estão aqui e eu reforço ainda aquilo que eu já comentei, para que 1182 
não haja nenhuma dúvida. A discussão não necessita centrar ou ser feita simplesmente 1183 
em cima desses setores, mas como uma referência para a discussão até para levantar 1184 
questões que, às vezes, são muito mais gerais do que aquelas que a gente detecta em um 1185 
setor específico. Bom. Em relação à concepção urbanística, eu vou passar extremamente 1186 
rápido, uma vez que o informativo que vocês receberam, eu acho que ele traz de uma 1187 
maneira um pouquinho mais aprofundada, mas com algumas questões que são 1188 
importantes do ponto de vista da gente entender inclusive aquilo que é desde o início da 1189 
formação da cidade de Brasília, quer dizer, desde a primeira lei orgânica de formação de 1190 
Brasília, que remonta ao Juscelino Kubitscheck, era exigência pela lei orgânica a 1191 
preservação do que era chamado e depois várias legislações de preservação continuam a 1192 
chamar, a preservação da concepção urbanística de Brasília. Então, bom. Como é que é 1193 
essa concepção urbanística? O que compreende essa concepção urbanística que é o 1194 
objeto dessa preservação? Bom. Como eu disse, eu vou passar bastante rápido e o 1195 
informativo, ele tem de modo mais detalhado, tá? Mas rapidamente. Quer dizer, os 1196 
princípios urbanísticos que foram adotados para Brasília obviamente levando em conta 1197 
que a finalidade era a construção de uma cidade nova que teria que ter a função também 1198 
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de ser uma capital nacional. Ela foi produzida... então , ela, num primeiro... Num 1199 
primeiro momento, é possível identificar quatro escalas na proposição dessa concepção. 1200 
A escala monumental, que são exatamente a parte onde estão localizados os principais 1201 
espaços simbólicos de Brasília enquanto cidade capital, a escala residencial, que é pela 1202 
solução original dada por Lúcio Costa utilizando-se obviamente correndo-se em 1203 
discussões que vinham sendo feitas no mundo inteiro, mas que ele traduziu na forma da 1204 
solução dada à superquadra. A escala gregária, que é representada ainda pelas áreas de 1205 
comércio, serviço e lazer do centro da cidade e finalmente a escala bucólica, que ela 1206 
tinha... Que ela tem e na ideia do Lúcio, ela tem um papel extremamente forte, que é 1207 
delimitar de forma precisa o que é o Plano Piloto e essa delimitação precisa, ele faz 1208 
através da utilização dos cinturões verdes, seja a partir... aqueles que das áreas em torno 1209 
do lago, ou seja a partir da identificação dos parques que estão na periferia da cidade. 1210 
Aqui está, então, a localização das escalas, já atualizada em função da... principalmente 1211 
a expansão das áreas residenciais, que não previstas no plano original, mas, aqui, então, 1212 
o eixo monumental, a escala gregária, a escala residencial aqui em amarelo e o cinturão 1213 
verde, que é a escala bucólica, tá? Eu vou mostrar rapidamente também alguns 1214 
esquemas da proposta do Lúcio, que tem como centro a geração de dois eixos que se 1215 
cruzam entre si. Esses dois eixos são formados pelo eixo rodoviário e pelo eixo 1216 
monumental. Ao longo, então, do eixo rodoviário era distribuída então toda a... foi 1217 
resolvida toda a estruturação do setor residencial e no cruzamento... No eixo 1218 
monumental seriam, então, aquele espaço simbólico de representação de cidade capital 1219 
e no cruzamento dos dois ele coloca exatamente o centro da cidade. O... Vamos passar 1220 
bem rápido. Eu sugiro até que vocês deem uma olhada mais detida. Na questão da 1221 
superquadra, ele faz, então, algumas proposições bastante interessantes, o que é 1222 
reconhecido mundialmente, a solução que ele dá para o problema da habitação da 1223 
cidade de Brasília, que é a ideia da superquadra e da unidade de vizinhança. A 1224 
superquadra, embora ele tenha... Ele mesmo tenha sugerido, digamos, que pudesse... A 1225 
disposição das edificações pudessem assumir uma série de posições nas quadras, nas 1226 
superquadras, ele tinha alguns princípios gerais que ele considerava importante que 1227 
deveriam permanecer e permanecem. O gabarito máximo e uniforme que ele sugere de 1228 
seis pavimentos sobre pilotis, que a função do pilotis, desde o início, era permitir que 1229 
apesar das projeções, apesar das edificações estarem ocupando espaço, o térreo tivesse 1230 
condições de permitir a permeabilidade visual e da acessibilidade no interior da 1231 
superquadra. A outra... O outro princípio geral importante era a questão da separação do 1232 
tráfego de veículos de pedestre, tendo em vista a segurança no acesso às atividades 1233 
locais que ele trabalha dentro, então, do princípio da unidade de vizinhança, né? 1234 
Colocando os equipamentos de uso coletivo comunitários no interior. Ficam mais 1235 
abrigados. Entre as unidades de vizinhança, então, é implantado as áreas de comércio 1236 
local e todo esse conjunto é cercado por um cinturão verde. É. Bom. Os espaços livres 1237 
também... Eu já tinha comentado, mas eu reforço a importância deles na concepção da 1238 
urbanística de Brasília. É exatamente essa escala bucólica que permite a partir da sua 1239 
função de ser uma área de amortecimento, de transição entre as áreas ocupadas e não 1240 
ocupadas, que a gente reconheça o desenho e a identidade do Plano Piloto no seu local 1241 
de implantação. Bom. Aqui também no documento que vocês receberam, no 1242 
informativo, cada um desses itens está devidamente desenvolvido, mas a construção da 1243 
cidade, ela também foi a construção de uma série de valores é esses valores, digamos, 1244 
que a gente identifica aqui, alguns deles são extremamente lugares comuns, que eu digo 1245 
assim, são reconhecidos por qualquer cidadão, seja ele de qualquer parte do Brasil e até 1246 
do mundo, mas que obviamente isso é um objeto de interesse. As superquadras, o 1247 
conjunto urbanístico do eixo monumental, a arquitetura de Brasília, o sentido de 1248 
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unidade e ordenação do plano, o tratamento dos espaços abertos, o Lago Paranoá, a 1249 
visão do horizonte e do céu, o Brasília como um local de encontro de culturas do Brasíl, 1250 
o esforço histórico da construção de Brasília e os acampamentos e as ocupações 1251 
populares. Bom. Isso para dar uma introdução. Em relação à dinâmica populacional 1252 
também tem um trabalho bastante extenso que vai fazer parte do relatório do 1253 
diagnóstico sobre esse item, mas o que nos chamou a atenção em relação 1254 
especificamente à região administrativa um e também nas outras regiões 1255 
administrativas, que a evolução da população, a partir de um certo momento que teve 1256 
um crescimento quase que exclusivo, ela começou a ter um crescimento muito menor. 1257 
Os últimos dados de população apontam quase para uma situação de estabilidade do 1258 
crescimento populacional. O que indica que essas áreas elas se caracterizam quase como 1259 
uma área com um processo de urbanização em fase de conclusão. E isso representa por 1260 
um lado também a redução da pressão demográfica por novas ocupações, podendo se 1261 
destinar tantos os investimentos públicos como os investimentos privados ao invés de 1262 
para a expansão da urbanização, para as melhorias qualitativas do espaço dos 1263 
assentamentos. Outro aspecto também que chamou a atenção, que é uma particularidade 1264 
da RA I é a questão da presença da... Que é uma... No geral apresenta uma população 1265 
mais idosa do que a média do Distrito Federal, sendo que as faixas acima de 15 anos, 1266 
que chama a atenção, elas são... Todas elas apresentam média superiores a todas as 1267 
outras regiões do Distrito Federal e a outra coisa que chama a atenção também é a 1268 
população na faixa etária de zero a 14 anos, que é praticamente a metade do que as 1269 
outras regiões apresentam em média. Isso, obviamente, representa também todo um 1270 
trabalho de repensar todas as questões relativas à oferta de equipamentos de infra-1271 
estrutura, etc., que obviamente elas tendem a se concentrar a mudar do ponto de vista 1272 
etário para a região administrativa um, enquanto que regiões administrativas, outras 1273 
regiões administrativas continuam tendo um peso muito grande. As faixas etárias, por 1274 
exemplo, em educação formal, a RA I é muito baixa essa população. Portanto, quer 1275 
dizer, as infra-estruturas previstas para escolas, por exemplo. Seja elas de... Para 1276 
crianças pequenas ou maiores, tem que ser repensado, porque... E obviamente 1277 
equipamentos... Hã. Não. Diz que tem que ser repensadas em função do quadro 1278 
demográfico que a região apresenta. Sim. Os dados que a gente... Então, assim, eu até 1279 
mostro. Bom. Depois a gente mostra. Tem uma série de dados que podem dar suporte a 1280 
essas observações. Bom. Obviamente também alguma... Ocupações de outras áreas que 1281 
já estão previstas como áreas novas dentro do Plano Piloto, como o setor Noroeste, vai 1282 
seguramente alterar esse quadro nos próximos anos. Bom. Agora, então... Passando, 1283 
então, para o diagnóstico do setor de habitações coletivas sul, é um setor que foi 1284 
construído antes, no geral, ele foi construído antes que o norte, né? Ele teve uma 1285 
ocupação. Ele tem uma ocupação mais antiga do que a Asa Norte, mas ele apresenta, 1286 
então, um quadro também onde do ponto de vista dos tipos das edificações, ela varia 1287 
dependendo da superquadra considerada. A maior parte delas atende àquele limite 1288 
definido pelo Lúcio Costa de seis pavimentos sobre pilotis, mas existem algumas 1289 
superquadras, outros tipos edilícios, que também são bastante característicos. Prédios de 1290 
três pavimentos sobre pilotis, quatro pavimentos sem pilotis, que são bastante 1291 
semelhantes àqueles propostos pela Fundação da Casa Popular. As garagens via de 1292 
regra são em subsolo. Os pilotis são mais livres, também tendendo a solução proposta 1293 
na concepção original do Plano Piloto. O... Bom. Algumas ilustrações dessas 1294 
observações que foram organizadas aqui. Então, o arranjo da superquadra já também a 1295 
gente pode ver o cinturão verde como um cinturão verde muito bem conservado, já de 1296 
um certo porte. A arborização dos espaços públicos também são bem mantidos e bem 1297 
conservados. A separação também de veículos e de pedestres também é bastante clara e 1298 
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o sistema viário como também é parte da própria concepção existe pouca ênfase a área 1299 
ocupada por sistema viário. Em relação ao padrão das edificações, também há uma 1300 
variação dependendo da superquadra considerada. O que a gente observa que via de 1301 
rega os prédios são bem mantidos. Muitos edifícios, que até eu tive condições de 1302 
acompanhar, que eu me recordo deles estarem já bastante degradados, estão passando 1303 
por reformas recentes. Então, o trabalho de reformas nessas edificações também é 1304 
bastante intenso. Como usos identificados, então, é aquilo que estava sendo previsto 1305 
para a superquadra, quer dizer, a habitação coletiva, comércio, serviços, igrejas, escolas 1306 
e outros equipamentos de uso coletivo. Também a arborização já comentei. Eu acho que 1307 
também não vou me deter aqui. Em geral, a questão dos aspectos marcantes desse setor. 1308 
O que se observa que a concepção original na Asa Sul é bastante conservada em relação 1309 
à concepção original. Aqui, então, na Asa Sul, a gente consegue identificar e fazer a 1310 
leitura da concepção quase que literal. Há uma tendência, e isso é uma observação 1311 
também, que nas reformas que estão sendo adotadas, está sendo muito utilizadas 1312 
cerâmicas e a gente considera talvez de um certo exagero o tipo de grafismo que está 1313 
sendo utilizado no tratamento das fachadas principais e nas empenas cegas. Também 1314 
não é nada tão grave assim. E a outra observação que a gente fez em relação aos lotes 1315 
comerciais que ao longo das vias L, que possuem uma relação com o interior da 1316 
superquadra e uma relação de costas para a via L. Talvez também aqui também a gente 1317 
não está propondo nada, mas talvez pudesse se verificar também algumas alternativas 1318 
para que exista essa alternativa de valorizar um pouco mais a via L com essas 1319 
atividades. Hum. É. Sim. Eu deixei. É. Bom. No setor de habitações coletivas norte, é 1320 
um setor que foi construído historicamente um pouco depois do que na Asa Sul. As 1321 
superquadras um pouco mais próximas do centro foram ocupadas antes e mais ao norte 1322 
ainda estão sendo ocupadas. Aqui também os tipos edilícios a gente encontra a variação 1323 
dependendo da superquadra. A gente encontra aquele tipo básico. Os seis pavimentos 1324 
mais térreo sob pilotis, três pavimentos mais térreo sobre pilotis também. Aqui a gente á 1325 
encontra algumas garagens elevadas, ficando aparentes na paisagem e acrescentando 1326 
altura às edificações, e também aqui a gente encontra as situações de utilização de 1327 
coberturas em algumas edificações, resultado do ponto de vista volumétrico na 1328 
implantação de um sétimo pavimento. Algumas ilustrações também desse setor. 1329 
Também os espaços públicos são bem conservados. Os padrões das edificações também 1330 
são bastante bons. Também alguns blocos estão em fase de reforma. A gente encontrou. 1331 
Os usos também são bastante aqueles comuns na superquadra, encontrando também 1332 
aqui algum comércio informal em áreas públicas. A arborização também, as áreas são 1333 
bem arborizadas, um aspecto bastante agradável, são bem mantidas. E como síntese, 1334 
digamos, desse setor, aqui no setor norte a gente já encontra a cerca viva como 1335 
substituta de cercamento de blocos. Alguns gradeamentos de pilotis, cobertura como 1336 
acréscimo de pavimento, (incompreensível), fechamento excessivo dos térreos em 1337 
função da concepção original. A elevação das garagens, subsolo e térreo, tornando-as 1338 
aparentes na paisagem, coisa que na Asa Sul isso praticamente não ocorre. E a outra 1339 
observação que quanto mais ao norte a gente vai, a gente mais vai perdendo a noção da 1340 
superquadra unidade de vizinhança. Quando mais ao norte se vai, o bloco, o edifício, ele 1341 
passa a ser mais importante do ponto de vista da composição e ele fica mais isolado na 1342 
paisagem. Os blocos são maiores, são mais próximos entre si. Há uma perda do espaço 1343 
público como elemento de qualidade, tornando-se mais um resíduo entre blocos e há 1344 
uma utilização muito mais intensiva também do sistema viário do que ocorre na Asa 1345 
Sul. Sim. A gente não está entrando no mérito e nem fazendo uma avaliação... A gente 1346 
não está fazendo uma... A gente está simplesmente mostrando o que a gente encontrou, 1347 
tá? Então, a questão dos fechamentos excessivos dos térreos, os cercamentos de pilotis 1348 
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também e o uso mais intensivo também para sistema viário e áreas de estacionamento 1349 
fora nas áreas externas. O setor hospitalar local norte, ele foi escolhido em função do 1350 
papel estratégico que ele tem, que é exatamente na conclusão da Asa Norte, do setor 1351 
residencial norte. Aqui a gente encontra também, em relação aos tipos edilícios, prédios 1352 
com seis pavimentos mais o térreo, quatro pavimentos mais o térreo. Os térreos não são 1353 
sobre pilotis, também são ocupados. Os prédios são isolados, com o terreno todo 1354 
cercado e cada atividade tem o seu estacionamento próprio. Em relação aos espaços 1355 
públicos também a gente identificou grandes recuos gramados no eixo da W3. A gente 1356 
também identificou ruas muito estreitas com o estacionamento dos dois lados, ruas 1357 
bastante engarrafadas e com veículos estacionados em áreas proibidas. Obviamente o 1358 
que a gente está comen... Depois a gente retoma isso. Os estacionamentos pagos nas 1359 
atividades, calçadas pavimentadas, mas estreitas e poucas áreas vagas para novas 1360 
atividades. Então, aqui um pouco a ideia da, da... Aquilo que nos passou, tanto a 1361 
questão da identificação de cada uma das edificações, as áreas ocupadas por 1362 
estacionamento, etc. Os prédios são todos praticamente novos e em bom estado e o uso 1363 
é hospitais, prontos-socorros e centros clínicos, que é o setor hospitalar local. A 1364 
arborização no passeio é muito pouca. Há uma arborização maior nas áreas de 1365 
estacionamento e no interior dos lotes, mas essa também muito rarefeita. Os aspectos 1366 
marcantes desse setor, o que se observou. Um trânsito tumultuado, difícil mobilidade, 1367 
grande número de veículos circulando nas ruas estreitas e estacionando em áreas 1368 
impróprias. Equipamentos que estão, na verdade, com porte de atendimento regional e 1369 
não apenas local, gerando também intenso movimento em sistema viário, que a gente 1370 
considera incompatível com o tamanho, a dimensão e o tipo de atendimento prestado lá. 1371 
Há também que considerar a verticalização e a densidade de ocupação utilizada, que já 1372 
começa a interferir na paisagem, quer dizer, é grudado no limite norte do setor 1373 
residencial e o espaço público pouco tratado para pedestre. O diagnóstico, então, do 1374 
setor de hotéis e turismo norte, que é o trecho dois, que corresponde basicamente a três 1375 
empreendimentos. Eu ressaltei propositalmente aqui no centro o Brasília Palace Hotel e 1376 
é ladeado por outros dois empreendimentos. Obviamente a discussão desse setor remete 1377 
também a uma discussão que diz respeito a toda a orla do Lago Paranoá. Obviamente, o 1378 
que a gente está fazendo aqui é a partir daquilo que a gente identificou aqui, mas 1379 
também isso se repete. Alguns problemas se repetem ao longo de toda a orla. Aqui a 1380 
gente encontra, então, os tipos edilícios um pouco mais baixos. São de três e quatro 1381 
pavimentos sobre pilotis. Uma taxa de ocupação do solo muito elevada. A área de 1382 
projeção é muito elevada. Os recuos laterais entre os empreendimentos são 1383 
extremamente exíguos. Com exceção feita ao Brasília Palace Hotel, que tem uma outra 1384 
escala de tratamento. Os espaços públicos, essas áreas são todas cercadas como 1385 
condomínios. Praticamente não existem áreas públicas. Os passeios são precários e mais 1386 
com grama do que pavimento. São amplas áreas pavimentadas para estacionamento 1387 
também dentro desse empreendimento e outra coisa que se observa é a privatização da 1388 
orla do Lago Paranoá. Os padrões das edificações também são prédios novos e no caso 1389 
do Brasília Palace também reformado, que está em excelente estado de conservação. O 1390 
uso são hotéis, flats, habitação coletiva em condomínio e museu. A arborização é 1391 
praticamente inexistente nos espaços públicos. Ela ocorre eventualmente nos espaços 1392 
internos, principalmente dentro da área do Brasília Palace. Os outros empreendimentos 1393 
praticamente não tem. Os aspectos marcantes é que... Retomando. A questão da taxa de 1394 
ocupação muito elevada para o setor. Os recuos muito pequenos entre os hotéis para as 1395 
atividades junto ao lago, ocupação junto ao lago, bloqueio de acesso ao lago por cercas 1396 
e flats como habitações disfarçadas de hotel. Aqui, propositalmente, a gente colocou 1397 
essa imagem. Essa imagem não é do setor. Essa imagem é tirada da frente do Palácio da 1398 
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Alvorada. Então, a vista lateral esquerda do Palácio da Alvorada é praticamente tomada 1399 
por esse empreendimento aqui que fica no setor hoteleiro. Bom. Continuando também 1400 
rapidamente para dar chance de discutir. O setor de edifícios e serviços públicos norte é 1401 
uma faixa estreita ao longo da W3, que vai da W3 até o limite das superquadras. Então, 1402 
é o setor de edifícios e serviços públicos norte. A altura é bastante variável ao longo da 1403 
W3. Com máximo, no geral, de três pavimentos mais térreo e sobreloja, ou quatro 1404 
pavimentos sem pilotis. E os fundos para a W2 apresenta prédios mais baixos. Os 1405 
passeios aqui também são bastante estreitos e pouco arborizados. O padrão das 1406 
edificações em geral em bom estado de conservação. Os usos, vocês podem ver pela 1407 
relação, é muito variada a utilização nessa faixa. A arborização é feita basicamente por 1408 
uma vegetação muito esparsa. Não é nada marcante na paisagem. Os aspectos marcantes 1409 
que se traz. Ela tem... É uma faixa contínua ao longo da W3. Ela tem poucas passagens 1410 
ligando para a W2. Então, ela representa, tem em alguma medida uma certa barreira 1411 
também à penetração entre W3 e W2. E a outra coisa também que nos chama a atenção 1412 
é como o excesso de informação presente nas edificações comerciais a partir das 1413 
propagandas. Outras também observações que foram feitas. O fundo do setor, ele é 1414 
basicamente utilizado para estacionamento. Uma vez que as frentes priorizam a W3 e 1415 
também que não é privilégio de Brasília, uma série de edificações pichadas já. Bom. O 1416 
setor de habitações coletivas e geminadas norte, ele também é uma área que é limitada 1417 
pela W3, pelo lado esquerdo de quem sobe em direção à Asa Norte. Os tipos edilícios 1418 
está aqui. Aqui também variam entre cinco, quatro e três pavimentos sobre pilotis, ou 1419 
quatro pavimentos sem pilotis. Aqui também estão presentes as casas geminadas com os 1420 
fundos voltados para espaço aberto das entrequadras. E na W3 já está... Já é comum 1421 
encontra cinco pavimentos, mais sobreloja, mais térreo. E a outra coisa que a gente 1422 
observou, a construção sobre passeios, criando circulações cobertas e a outra coisa 1423 
também, o uso do espaço público, às vezes, para a expansão de edificações. Bom. Aqui 1424 
uma pequena amostra dos tipos edilícios que a gente tinha comentado. Aqui aquelas 1425 
áreas sobre galerias, os edifícios que tem as casas geminadas, que dão... que fazem a 1426 
frente para a área de vegetação. Também aqui a gente encontra os passeios comumente 1427 
estreitos. As vias transversais tem pouca saída para realizar a conexão entre W3 e W4. 1428 
Muitas ruas utilizadas como área de trabalho das atividades automotivas. Então, o 1429 
espaço público é muito utilizado para desempenho dessas atividades e o que também 1430 
nos chamou a atenção, que foi para mim pelo menos um cenário extremamente 1431 
inusitado, que foi a rua comercial existente entre a W3 e a W4, né? Que é uma rua 1432 
extremamente contínua, bem configurada pelas edificações e ela tem uma cara de uma 1433 
cidade tradicional. Então... Hã. Mas o aspecto é de uma cidade tradicional, não é? Bom. 1434 
Os padrões das edificações aqui a gente encontra uma variação maior do que a gente 1435 
encontra em outros setores. Os... Tem prédios mais antigos que eles correspondem 1436 
rigidamente às projeções, às edificações. Muitos deles são prédios simples. A 1437 
arquitetura também de qualidade baixa, né? E já os prédios novos apresentam uma 1438 
qualidade bem melhor e um cuidado na coisa. Essa área também é uma área muito 1439 
mista. A gente encontra de tudo, mas também chama a questão, quer dizer, um forte 1440 
caráter de atendimento por lojas de auto peças e oficinas mecânicas. A arborização nos 1441 
eixos comerciais é que são muito áridos, né? Eu acho que talvez esse aspecto chama a 1442 
atenção ou deu uma cara de talvez um pouco mais desarrumada para a área, mas 1443 
realmente os eixos comerciais, eles são muito áridos. Tem pouca vegetação. Já as áreas 1444 
residenciais apresentam uma vegetação de muito melhor qualidade. Em relação aos 1445 
aspectos marcantes, que nos chama a atenção também aqui a um problema na questão 1446 
da utilização da publicidade, né? Confunde a compreensão dos eixos. Tem excesso de 1447 
informação. Dificulta muito a leitura do espaço urbano. Tem... Existem casos. Não é 1448 
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uma coisa extremamente comum, mas existem casos de construções que invadem o 1449 
espaço público, quase eliminando o passeio e quase... E isso também é uma coisa que 1450 
chama a atenção, que quase todo o canto de espaço livre é utilizado para 1451 
estacionamento. Bom. Em relação à... Agora eu estou me aproximando do final. Em 1452 
relação ao setor de habitações individuais geminadas sul, ele já também... é também 1453 
uma área fronteiriça à W3, mas no setor sul. Aqui a gente encontra, então, casas 1454 
unifamiliares, de um, dois pavimentos. Edificações para habitação multifamiliar de três 1455 
pavimentos, basicamente compostas por pilotis e mais dois pavimentos. As frentes de 1456 
lotes tem uma relação indireta com o espaço público através de utilização de grades e 1457 
muros. O fundo de lote com a relação direta junto ao alinhamento. Já nessas 1458 
superquadras 703 até 707 o fundo e frente das edificações são no alinhamento da W3. E 1459 
nessas outras superquadras já as empenas cegas são voltadas para a W3. Então, aqui 1460 
alguns exemplos já das habitações unifamiliares. Algumas já subindo em altura. Os 1461 
espaços públicos na... Existe um rico contínuo em relação à W4, que é formado por um 1462 
canteiro verde. Já em relação à W3 esse recuo é descontínuo. Os passeios são estreitos, 1463 
mas contínuos. Existe também a presença de empenas cegas para a W3 e W4 e vias de 1464 
pedestres no interior do setor. Setor com área verde bem marcante, presença de 1465 
playground, corredores verdes nas quadras 703 a 707, com presença de equipamentos e 1466 
quadras de esportes, setor com área verde bem marcante. Já comentei. Corredor... Já 1467 
está repetido aí. Vamos adiante. Aqui algumas ilustrações. Chama a atenção então a 1468 
qualidade do tratamento e dos equipamentos dos espaços públicos, presentes nos 1469 
espaços públicos. Também aqui a gente tem, identifica como um setor em 1470 
transformação e são diferentes os padrões das edificações. Existem desde edificações no 1471 
caso habitação unifamiliar, grandes casas, desde casas mais simples, já também com o 1472 
estado de conservação não tão bom. Aqui também a gente encontra comércio, serviço, 1473 
habitação tanto coletiva como individual. A arborização. A gente considerou um setor 1474 
com excelente arborização. Com exceção das vias de fundo, já que ali a gente 1475 
identificou setores bem mais áridos. Os aspectos marcantes desse setor que a gente 1476 
identificou. A ocupação irregular de vias de pedestres existentes entre corredores 1477 
verdes, ou seja, praças e áreas verdes. Presença de ocupações irregulares com a 1478 
construção de um terceiro pavimento nas casas, que aqui também não é nenhuma 1479 
constatação, mas simplesmente uma questão de que a gente precisa discutir, a questão 1480 
do projeto do VLT para a W3 e o projeto de tratamento do espaço público. Acho que 1481 
esse aqui é o último. Que é o setor de grandes áreas sul, que a gente pegou exatamente 1482 
porque ele faz limite com o parque da cidade. Esse setor, então, é composto por 1483 
edificações de um, dois ou três pavimentos. São prédios isolados. Então, eles tem 1484 
relação indireta com o espaço... São todas edificações cercadas. São grandes 1485 
edificações, com ou sem pilotis, e os afastamentos são bastante variados. O que a gente 1486 
identifica que em relação à W5 esse setor forma uma malha descontínua. Um dos 1487 
limites desse setor é o parque da cidade, mas ele, em alguns setores, não via de borda. O 1488 
passeio é descontínuo ou inexistente em muitos locais. Não existem áreas livres 1489 
públicas. É um setor absolutamente ocupado por atividades privadas e as áreas verdes 1490 
são encontradas apenas no interior das quadras ou dos lotes. Os padrões também 1491 
normalmente são edificações recentes, em bom estado de conservação e o uso é 1492 
basicamente escolas, universidades, centros de ensino, igrejas, conselhos profissionais, 1493 
clínicas e associações. O predomínio da vegetação, como eu falei, é no interior das 1494 
quadras, nas áreas públicas é muito pouco marcante. E em relação às ênfases que a 1495 
gente queria dar é a questão da importância dessa área, já que ele tangencia o parque da 1496 
cidade e, às vezes, numa situação de indefinição e é um limite sujeito a alterações e 1497 
invasões também em função dessa indefinição em que algumas partes ele apresenta. Era 1498 
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isso. Eu acho que como ponto de partida, né? Então, a gente queria trazer essas 1499 
observações e a gente gostaria, obviamente, agora, de acrescentar as observações de 1500 
vocês e na medida da necessidade também o acréscimo de setores que vocês consideram 1501 
que dentro da área de abrangência deva ser discutido nesse... Bom. A finalidade dessa 1502 
etapa é exatamente essa. Nós estamos mostrando, quer dizer, dentro do processo de 1503 
trabalho, a gente está fazendo uma caracterização da realidade, quer dizer, o que a gente 1504 
identifica na realidade hoje. O que existe e isso também faz... O que existe do ponto de 1505 
vista desde a normatização, qual era a concepção original desses setores a partir de 1506 
todos aqueles trabalhos que a gente comentou, quais são as descaracterizações que estão 1507 
presentes hoje, tá? E é basicamente isso. Obviamente, existem setores muito bem 1508 
conservados, que praticamente não tem o que fazer. Agora, existem já setores que 1509 
começam a apresentar problemas do ponto de vista da concepção original e obviamente 1510 
o que a gente pretende é, bom, o ponto de vista de vocês para que depois a gente possa 1511 
trabalhar isso nas proposições, que depois vão ser obviamente sujeitas à discussão 1512 
também. Muito obrigado. (aplausos).  1513 
 1514 
Rafael Rosa – Bom. Passamos agora, então, ao pessoal inscrito para fazer as 1515 
colocações. Lembro que são três minutos para que a gente possa disponibilizar tempo 1516 
para todo mundo poder participar. Senhor Artur Benevides.  1517 
 1518 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Senhor Artur Benevides.  1519 
 1520 
Rafael Rosa – Artur. Então, de repente a gente insere aqui. Temos Artur Benevides 1521 
aqui como o primeiro. Temos aqui Artur Benevides. Quem é? 1522 
 1523 
Interlocutor não identificado – Ele já está aqui ó.  1524 
 1525 
Armando Ouak – Eu me considerei inscrito porque eu pedi (incompreensível). Eu 1526 
estou me considerando inscrito. Por isso (incompreensível).  1527 
 1528 
Rafael Rosa – Mas, o senhor... 1529 
 1530 
Armando Ouak – Não vamos ser tão, tão... 1531 
 1532 
Interlocutor não identificado – Deixa o homem falar.  1533 
 1534 
Armando Ouak – Obrigado. Eu agradeço e vou ser bastante breve. Realmente as 1535 
exposições foram válidas. É uma grande fotografia da cidade. Muito interessante. 1536 
Primeiro eu queria falar sobre o professor Rafael, que ele fez algumas colocações. Me 1537 
parece que logo no início ficou claro que ele ia fazer todo um projeto de normas e 1538 
planos e parece que fica de fora a já existência de um plano e de normas. Então, valeria 1539 
a pena considerar que nós estamos revendo ou complementando normas já existentes, 1540 
não é isso? Essa é a primeira questão. Outra questão, esse levantamento que os senhores 1541 
estão fazendo de diagnósticos, seria muito interessante que nós tivéssemos também uma 1542 
relação de todas as agressões à cidade, sejam essas agressões baseadas em leis 1543 
inconstitucionais muitas das vezes ou evidentemente por falta de fiscalização do 1544 
governo, mas seria vantajoso para a análise, para o nosso debate e, sobretudo, para 1545 
termos aqui um plano de preservação que nós listássemos todas as agressões que a 1546 
cidade sofreu nesse período todo. Outra questão aqui interessante é... Você fala em 1547 
esclarecimentos, conscientização. Nós já pedimos... O conselho comunitário da Asa Sul 1548 
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já pediu ao governo, infelizmente ele não tomou conhecimento, que é preciso 1549 
conscientizar a população. Não só o cidadão comum, mas, sobretudo, o político e, 1550 
sobretudo, o empresário, o empresário que sempre quer mais. Invade a área pública e 1551 
não conhece o que é tombamento, não conhece o que é cidade, muito menos está 1552 
disposto a fazer a preservação da cidade. Então, uma campanha de esclarecimento e de 1553 
conscientização que envolva, sobretudo, políticos e empresários, é fundamental para a 1554 
preservação da cidade. Outra questão. Os senhores apresentaram um calendário que nos 1555 
parece que está contido dentro da realidade de Brasília. Nós estamos vivendo uma crise 1556 
política muito intensa. Estamos no final de um... Terminou um governo, mas em termos 1557 
de calendário, ele termina dia 31 de dezembro. Porque nós temos que apresentar em 1558 
abril, em julho, em setembro estar com um projeto pronto. Não precisa ser em setembro. 1559 
Pode ser em outubro e novembro. Então, nós estamos propondo que se reveja... 1560 
 1561 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Mais um minuto.   1562 
 1563 
Armando Ouak – ... os prazos. É uma proposta que vai ser discutido. Que se reveja os 1564 
prazos. É importante nós termos um estudo. É importante nós termos até um 1565 
anteprojeto. Até mesmo um projeto, mas que pudesse ser colocada a consideração do 1566 
novo governo, da nova câmara, mesmo porque essa câmara está desacreditada. Então, 1567 
nós não vamos levar esses estudos a esse legislativo. Vamos deixar tudo pronto e para o 1568 
próximo legislativo levar. Não temos pressa. Não temos que terminar em setembro. Se o 1569 
contrato dos senhores termina em setembro, podemos prorrogar, rever de alguma 1570 
maneira, mas é melhor termos mais tempo para o debate de que nós temos pressa em 1571 
aprontar rapidamente isso mal e para quem? Para quem decidir? Não é esse go... Esse 1572 
governo nós queremos que decida nada. Muito menos esse legislativo.  1573 
 1574 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Senhor, o seu tempo terminou. Três minutos.   1575 
 1576 
Armando Ouak – Não, eu vou terminar aqui de falar. Eu não sabia que eram três 1577 
minutos, mas rapidamente. Outra questão importante. Você levanta todos os aspectos 1578 
espaciais, urbanos e etc., mas é preciso considerar nesse trabalho os aspectos 1579 
institucionais. Nós não temos fiscalização no governo. Nós não temos gestão 1580 
administrativa. Nós não temos conservação das nossas... Dos nossos ambientes, dos 1581 
nossos equipamentos urbanos. Então, não vale falar em preservação sem falar na gestão, 1582 
nas instituições, na revisão, na revi... reavivamento do conselho de preservação de 1583 
Brasília, que, infelizmente, esse governo chutou e mandou às favas o melhor órgão de 1584 
preservação de Brasília, que é o Conselho de Preservação de Brasília. É preciso reavivar 1585 
esse conselho.  1586 
 1587 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – O senhor termina, por favor, senhor Armando, que já 1588 
passou um minuto.  1589 
 1590 
Armando Ouak – Só mais um instantinho só. Quando o senhor fala em... Na cidade e a 1591 
produção urbana, o senhor fala das superquadras. Não pode tratar as superquadras de 1592 
maneira isolada. Na verdade, o senhor fala nas unidades de vizinhança, mas na hora que 1593 
o senhor elenca a lista, as superquadras ficam soltas ali. É preciso deixar superquadras e 1594 
suas unidades de vizinhança. Para terminar, o trânsito tumultuado, que o senhor se 1595 
referiu, também faz parte desse processo de rever a questão do trânsito, do transporte 1596 
urbano na cidade. Não é só o VLT, mas os mecanismos de ligação dessas estações do 1597 
VLT. Era isso e obrigado. (aplausos).  1598 
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 1599 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Senhor Artur.  1600 
 1601 
Artur Benevides – Eu. Eu queria primeiro parabenizar os professores, viu. E se eu 1602 
tivesse também como está sendo sempre Brasília renovada de governador, se eu tivesse 1603 
condições de ser governador, nomearia cada um para a secretaria de fiscalização e outro 1604 
para a secretaria de ordem pública, porque vocês estão apontando aquilo que esse 1605 
governo não viu há três anos. Vocês estão apontando. Devia ter mostrado esse projeto 1606 
primeiro para o governo, para o governo, porque aí o governo poderia ver o que ele está 1607 
errando nesse tempo todinho de Brasília. Agora, a Copa do Mundo já começou aqui em 1608 
Brasília. O governo foi o primeiro a chutar a bola. Foi o primeiro a chutar a bola, foi ele. 1609 
Agora eu pergunto para vocês o seguinte. Se tem um grupo, se tem no, no... Hoje, existe 1610 
esses apontamentos todos colocados por vocês aí. Agora, onde foi encontrada uma 1611 
edificação com pavimento acima do normal vai ser derrubado? 1612 
 1613 
Décio Rigatti – Bom. A sugestão é que a gente anote as questões e... Porque para poder 1614 
organizar as respostas.  1615 
 1616 
Artur Benevides – Então, tá bom. Já que vocês vão anotar as sugestões, eu queria saber 1617 
aqui se as sugestões postas por essa plenária, aonde que ela vai ser divulgada, cada uma 1618 
delas? As que não forem faladas em microfone, as que foram escritas, como é que nós 1619 
podemos ter a certeza de que este projeto tão bem apresentado por vocês não vai ser 1620 
esquecido por governo aquilo que está sendo discutido na plenária?  1621 
 1622 
Decio Rigatti – Bom. Isso eu vou fazer... Desculpa, Rafael, mas eu vou responder de 1623 
cara porque... Em cada uma das fichas das quase 80... Dos quase 80 setores tem esse 1624 
espaço aqui, que é exatamente as sínteses das contribuições da população nessas 1625 
reuniões, certo? Então, é isso que eu estou querendo enfatizar. O nosso ponto de vista e 1626 
aqui eu quero deixar bem claro que nós como uma equipe técnica, a gente tem uma 1627 
posição absolutamente autônoma em relação à SEDUMA, quer dizer, o nosso ponto de 1628 
vista é o nosso ponto de vista. Obviamente que isso vai ter que ser imediatizado com 1629 
todo mundo, certo? Quer dizer, a gente pode... 1630 
 1631 
Artur Benevides – Então, as plenárias aqui, elas tem voz? 1632 
 1633 
Decio Rigatti – Tem. Ela tem voz... 1634 
 1635 
Artur Benevides – Tem voz. Elas serão acatadas? 1636 
 1637 
Decio Rigatti – E elas vão constar aqui. Elas vão constar aqui na ficha de cada um dos 1638 
setores e depois na, na, na, na... 1639 
 1640 
Artur Benevides – É, não. Você sabe por quê? Só para terminar a minha fala. Porque 1641 
isso aqui que vocês viram no começo. Vocês devem estar até assustados. É porque esse 1642 
governo tem um certo vício que deixou cada um desses que estão aqui sentados mal 1643 
acostumado, deixou preocupado. Entendeu? Porque o governo não soube abrir o espaço 1644 
para a participação. Ele convocou a comunidade, mas não entanto essa comunidade foi 1645 
esquecida. Ela não foi ouvida. Ela sequer pode falar. Muito obrigada e parabéns para 1646 
vocês. (aplausos) 1647 
 1648 
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Rafael Rosa – Considerando a sistema aqui da reunião, eu acho que a gente pode adotar 1649 
de responder no momento as colocações para de forma que não se perca depois no final. 1650 
Então, a gente abre espaço para as colocações e a gente já responde ou comenta no 1651 
momento. Eu acho que isso pode ser mais produtivo, né?  1652 
 1653 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Você quer responder? 1654 
 1655 
Rafael Rosa – Eu acho que sim. Só para complementar o que o senhor Armando 1656 
colocou. Todas essas contribuições que estão sendo colocadas e que vão ser registradas 1657 
nessa ficha, isso é um documento constante do diagnóstico, é um dos itens do 1658 
diagnóstico. Então, isso vai ser registrado. Quanto aos prazos, eu acho que tem todo 1659 
um... Tem um calendário que eu acho que a SEDUMA talvez possa responder um 1660 
pouco melhor, mas todo um calendário que foi pensado considerando esse processo de 1661 
elaboração do plano e a vigência do contrato. É uma coisa que a gente não tem como 1662 
escapar disso. Acredito, né? Acho que com relação aos aspectos... É. Então, são essas 1663 
questões, assim, administrativas que acabam sendo amarradas e que a gente tem que, 1664 
digamos, nesse jogo de cintura, de tentar conciliar essas datas, para que se possa 1665 
viabilizar. Tanto é que essas plenárias tendem a ser em momentos que possa ter um 1666 
maio número de pessoas, assim como a audiências pública, né? Então, esse é o objetivo, 1667 
é um certo ajuste no cronograma, mas que não depende única e exclusivamente nessas 1668 
datas. Depende sim também dessa parte administrativa de como ajustar isso, de forma 1669 
que não coincida também com momentos de evento da cidade, que a gente sabe que em 1670 
abril agora a gente tem uma série de acontecimentos se passando em Brasília, do ponto 1671 
de vista de seminários e eventos oficiais. Então, um ajuste constante que tem que ser 1672 
feito. Existe uma certa flexibilidade em termos de calendário, mas não é tanta, né? 1673 
Então, a gente faz o que pode.  1674 
 1675 
Decio Rigatti – Só também para responder as outras observações que já foram feitas 1676 
também, que eu acho que não pode... A questão do... Da... Faz parte do trabalho 1677 
também as proposições relativas ao problema da gestão do plano de preservação. Então, 1678 
é parte do plano a discussão desse ponto. Então, as relações institucionais, tudo isso faz 1679 
parte do plano e consta lá no plano de trabalho. E a questão da... Como é o nome dele? 1680 
O... Quem falou agora. Isso. A questão dos pavimentos a mais. Eu acho que é uma 1681 
discussão que é espinhosa, mas vai ter que ser feita. Quer dizer, o que Brasília vai fazer 1682 
com toda a quantidade de irregularidades que ela tem. (aplausos). Hã. Não. Obviamente. 1683 
Quer dizer, do meu ponto de vista o que a gente não pode é criar uma cultura de que há 1684 
um pressuposto de regularidade a partir de toda a irregularidade que é feita aqui, mas 1685 
acho também, não é uma particularidade de Brasília. É um problema que ocorre em todo 1686 
o Brasil. Só que obviamente é um problema sério aqui e vai ter que ser enfrentado. É.  1687 
 1688 
Rafael Rosa – Senhora Eliete Bastos.  1689 
 1690 
Benedito Antonio de Sousa – Não. Acho que o senhor pulou.  1691 
 1692 
Rafael Rosa – Ah! Benedito. Então, desculpe.   1693 
 1694 
Benedito Antonio de Sousa – Por favor. Eu, inicialmente, gostaria de pedir à 1695 
organização para que disponibilizasse o PowerPoint no site do SEDUMA a partir de 1696 
hoje à noite e na maior brevidade pudesse constar a ata dessa reunião preparatória 1697 
também no site do SEDUMA. Eu... Prévia. Essa reunião prévia, né? Prévia. Mas eu não 1698 
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disse plenária não. Disse? Não. Essa reunião prévia. Correto. Bom. Eu recomendo. É 1699 
uma sugestão nossa. Já foi colocado por uma colega, mas que o Lago Sul e o Lago 1700 
Norte fizesse parte integrante desta área tombada, preservada e conservada, porque é 1701 
uma conexão muito grande e não há como desvincular desta área central, administrativa 1702 
o Lago Sul e o Lago Norte. A pergunta agora. O atual PDOT que está sob suspeição foi 1703 
a área, foi o que regulou a área em torno da área tombada. Veja só. Como nós não temos 1704 
uma muralha para separar a área tombada daquela área não tombada e a área não 1705 
tombada que o PDOT aprovou está sob suspeição. Então, isto nos causa uma enorme 1706 
preocupação. É a grande preocupação, porque se fora da área tombada destruir a 1707 
vegetação, as nascentes, os gabaritos, assim, extraordinários é possível que esta área 1708 
tombada venha se desfigurar num curto espaço de tempo. Existem estudos mostrando 1709 
que o próprio Lago Paranoá pode secar entre vinte e trinta anos. Então... É. 1710 
Possivelmente. Então, por isto vem a pergunta para o grupo de estudos, né? O que o 1711 
grupo de estudos da área tombada está fazendo para reverter estas possíveis 1712 
irregularidades na área não tombada? E que isto seja feito na máxima emergência. Uma 1713 
segunda pergunta é que na verdade foi dito pela nossa Vera, que é urbanista, que, né? É. 1714 
E na verdade a Eliete. Mas, assim, o que nós gostaríamos mesmo é que fosse cumprida 1715 
as normas do tombamento. Nós estamos quase reinventando a roda. Porque que tem 1716 
andar a mais, coisa demais, coisa de menos? É exatamente pela falta do cumprimento da 1717 
legislação. Falta de fiscalização. Falta de ações do governo, porque o tombamento já 1718 
definiu. Nós temos problemas pontuais como o estacionamento principalmente na área 1719 
central. Muitas vias de trânsito, mas que isto pode ser resolvido com PDL, um plano, 1720 
né? Um Plano Diretor Local. A gente gostaria muito que esse grupo de estudo 1721 
apresentasse um projeto para resolver o problema do estacionamento principalmente na 1722 
área central do Distrito Federal, de Brasília. O transporte público, sem dúvida, ele 1723 
conjuga com isso, porque aqui não cabe os veículos. É porque a pessoa não tem um 1724 
transporte adequado, então, ele tem que vir individualmente no seu próprio carro, 1725 
porque no momento em que tiver o transporte decente, adequado, com preço justo, 1726 
compatível, é certeza que diminui o fluxo, o volume de veículos. Mas, então, 1727 
conjugando a ideia da colega que há um plano para as melhorias da malha viária, do 1728 
acesso e dos estacionamentos. Tá. Estas são basicamente as nossas duas perguntas 1729 
principais. É claro que quando você apresentou lá na produção de valores, nós estamos 1730 
muito preocupados. Por exemplo, a expansão do Sudoeste à Marge, do eixo 1731 
monumental, caso... Foi a princípio aprovada, mas está embargada judicialmente. Caso 1732 
desembargue, vai alterar toda... Assim, todo esse horizonte, todo esse gabarito, toda essa 1733 
visão do Distrito Federal. Então, por isso, esta revisão do PDOT aprovado, tão nocivo 1734 
para o Distrito Federal, nós esperamos que esse grupo de estudo venha também chegar à 1735 
conclusão que o novo PD... O PDOT em vigor não é viavel para o Distrito Federal. 1736 
Essas são nossas considerações. (aplausos).  1737 
 1738 
Interlocutor não identificado – É. Eu acho que já tem... Já quase são 10 horas. Todo 1739 
mundo aqui saiu do trabalho e veio para cá. Eu gostaria que a mesa coordenasse de 1740 
forma que todo mundo cumprisse os três minutos. Eu estou na lista. Eu gostaria de falar 1741 
e não gostaria de sair daqui uma hora da manhã. Por favor.  1742 
 1743 
(intervenções feitas fora do microfone) 1744 
 1745 
Briane Bicca – Não. Dessa pessoa que falou agora. Benedito. Senhor Benedito, eu vou 1746 
me permitir lhe responder e (corte no áudio)... do governo brasileiro dirigido à 1747 
UNESCO incluía toda a linha de cumeada, toda a linha de cumeada e isso nós fizemos, 1748 
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acabamos de fazer agora de novo uma revisão de todas as missões da UNESCO desde a 1749 
de 94, que foi a primeira missão, (incompreensível), e as seguintes, de 2001, 2003. 1750 
Todas elas um dos pontos fundamentais das demandas da UNESCO se centram nesse 1751 
ponto, porque essa é uma das... dos esteios das bases da criação de Brasília. Quando 1752 
Lúcio Costa opta por uma cidade onde há muito mais espaço público do que espaço 1753 
privado principalmente espaço construído, isso implica em que a paisagem esteja 1754 
sempre presente, seja paisagem próxima, mas também a paisagem longínqua. Isso quer 1755 
dizer a linha do horizonte. Eu até tinha uma fala feita, mas como houve essa discussão 1756 
inicial, que aliás eu devo dizer que eu fiquei muito contente com ela, porque em 79, 1757 
quando nós falávamos e várias pessoas estão sorrindo porque já sabem até o que eu vou 1758 
dizer, em 79, quando nós falávamos da preservação de Brasília, ao contrário de agora, 1759 
as pessoas tinham um sorriso cínico, assim. “Mas, olha. Imagina. Esses falando em 1760 
preservação de Brasília”. Não é? E esse número de pessoas e essa ênfase que hoje eu 1761 
senti. Fico até arrepiada. Senti aqui esse amor, esse desejo, essa vontade de doação pela 1762 
cidade, me deixaram extremamente emocionada. Então, nesses 10 anos em que eu não 1763 
estive em Brasília, eu percebi que houve uma evolução muito grande, não é? E esse 1764 
empenho da população em ver preservado esse patrimônio mundial, nacional e local. E 1765 
eu acho que é isso que vai fazer com que esses problemas todos, da fiscalização, o 1766 
problema dos metros quadrados que são construídos fora dos alinhamentos. Toda essa 1767 
questão que foi muito bem colocada pelo professor Décio em alguns setores que ele 1768 
escolheu, não é? Como exemplificativo só, porque tudo isso está feito para todos os 1769 
setores. Eu acho que essa participação dos senhores é que vai fazer com que mude. Sem 1770 
isso a coisa não muda e é com ênfase, é com paixão mesmo. Paixão faz bem. Paixão não 1771 
faz mal. A gente tem que se dedicar de corpo inteiro às coisas, senão elas não... Mas, 1772 
então, voltando. Todas as missões da UNESCO há uma ênfase na cobrança desse que é 1773 
chamado de colchão de amortecimento, mas que abrange toda essa cumeada, que é na 1774 
verdade aonde a vista alcança. Então, nos parece que essa é uma questão fundamental. 1775 
Muito obrigada. (aplausos).  1776 
 1777 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Doutora Briane, eu queria até lhe dizer que no 1778 
IPHAN já existe um trabalho feito pela Mônica Veríssimo, que vocês já devem 1779 
conhecer, para a definição da área de tutela, da área de preservação desse bem tombado, 1780 
mas eu, conversando com o Gastal, certa ocasião, ele me disse o seguinte. É uma 1781 
questão política muito difícil de resolver. Foi essa a resposta do Gastal. Politicamente é 1782 
impossível. Foi isso que ele me disse. Uma pena. Bom. Eu queria fazer. Primeiro, 1783 
parabenizar vocês pelo diagnóstico que vocês fizeram e dizer que apenas faltou um 1784 
detalhezinho aí na questão das quadras 700, que eu acho que vocês... Quadra 700 não. 1785 
Desculpe. Ali foi falado sem muita ênfase sobre a questão das pousadas, que já existe 1786 
até uma decisão judicial para a retirada e que o governo basicamente está 1787 
desconhecendo. Fez os procedimentos iniciais, mas abandonou totalmente a questão. 1788 
Eu... A falta que eu senti aí foi sobre a questão dos puxadinhos, porque é uma alteração 1789 
bem significativa naquela volumetria daquela... De toda aquela escala. Nós fizemos até 1790 
um trabalho e encaminhamos a vários órgãos de governo, em decorrência da 1791 
apresentação do plano lá no centro de convenções, onde fizemos um cálculo, 1792 
acrescentasse a todo comércio local da Asa Sul o equivalente a 17 blocos residenciais. 1793 
Isso é matemática, matemática. Não vou ter dizer que foi exata, mas é matemática. 1794 
Basta ver o que está proposto no projeto e que se for executado vai construir só nos 1795 
puxadinhos uma quadra e meia. É significativo, só de construção. Se eu estiver errada. 1796 
Eu pedi, inclusive, que me respondessem, mas até hoje ninguém me respondeu, né? Eu 1797 
gostaria só de dizer o seguinte, que o plano de preservação, e eu entendo, pelo que eu vi 1798 
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vocês mostrarem, que ele não vai resolver a maior dos problemas que nós já temos. 1799 
Sinceramente, eu não acredito que se vá derrubar nada. Nós... Eu acredito até que nós 1800 
estamos aqui para chancelar algumas mudanças. É a minha percepção. Eu fiz aqui 1801 
algumas anotações que eu gostaria, então, primeiro de pedir que fique muito claro que 1802 
essas reuniões ficaram decidi... 1803 
 1804 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Meio minuto, Eliete, por favor.  1805 
 1806 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Hein. 1807 
 1808 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Meio minuto para terminar, por gentileza.     1809 
 1810 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Sim. Que essa reunião são preparatórias das 1811 
plenárias. Depois virão as plenárias. Depois as audiência públicas. Eu entendi isso e 1812 
quero que isso fique muito claro. Então, já altera todo o cronograma. Eu quero lembrar 1813 
aqui que o Doutor Ernesto Silva dizia o seguinte. Tem questões de Brasília, tombada, 1814 
que são inegociáveis e nós temos que prestar atenção nessas questões. Não se vai abrir 1815 
mão de nenhuma delas. Está lá na portaria e a portaria determina muita coisa. Então, nós 1816 
não vamos abrir mão dessas questões. Elas serão discutidas mais adiante. (aplausos). 1817 
Muitas dessas questões que você... 1818 
 1819 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Três minutos e meio já... 1820 
 1821 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Muitas dessas questões que você apresentou, elas 1822 
dependem mais... elas são fruto da omissão do poder público e da conivência do poder 1823 
público. Eu posso citar uma. Ao lado do Casa Park, que foi a modificação do PDL do 1824 
Guará onde de longe já se vê o prédio que está sendo erguido e o IPHAN, na ocasião, 1825 
disse que comeu mosca naquela questão.  1826 
 1827 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eliete, encerra, por favor.  1828 
 1829 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – O IPHAN não pode comer mosca, mas tem 1830 
declarações do Gastal e eu tenho tudo impresso, que ele comeu mosca naquela questão.   1831 
 1832 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eliete, encerra, por gentileza.  1833 
 1834 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Encerro. Já, já. Então, hoje, o que nós temos que 1835 
ter na verdade, é fiscalização nessa cidade. Uma questão importante que nós temos que 1836 
discutir na próxima plenária, já que ele cita com uma importância de toda a área... 1837 
 1838 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Ainda tem oito pessoas inscritas, Eliete.  1839 
 1840 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – que transcende a área tombada, é a questão da 1841 
via interbairros que está aprovada pelo PDOT. Para quem não sabe, ela foi aprovada 1842 
com a justificativa de que ao longo dela vão ser construídos toda aquela marginal da via 1843 
interbairros para justificar a existência da via interbairros, porque eles disseram e eu 1844 
escutei do Secretário Taniguchi que não pode ter uma via se não tem nada construído ao 1845 
longo dela. Então, o gabarito vai começar aqui perto do Guará e vai subindo até não se 1846 
sabe quando, até lá em Águas Claras. Então, são questões que nós temos que discutir, 1847 
porque ele mesmo colocou que nós precisamos prestar atenção a essa área toda. Teria 1848 
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mais alguma coisa a dizer, mas eu deixo para a próxima preparatória da plenária. 1849 
Obrigada. (aplausos) 1850 
 1851 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eliete, por gentileza.  1852 
 1853 
Rafael Rosa – Só para responder uma das questões que a Eliete coloca, que tem uma... 1854 
No grupo de trabalho a gente comenta que tem algumas cláusulas pétreas da 1855 
preservação de Brasília e que em hipótese alguma podem ser, digamos assim, 1856 
derrubadas, que são essas cláusulas que definem esses atributos, que definem a 1857 
concepção urbanística de Brasília e alguns aspectos, como a Briane comentou, que esse 1858 
céu de Brasília e essa linha de cumeada é uma dessas cláusulas. Independente de 1859 
governo, independente do que seja, isso, nenhum momento, pode ser perdido e o plano 1860 
de preservação tem que abordar isso. Isso e alguns aspectos a gente já vem, algumas 1861 
visadas de Brasília, porque isso foi um processo que a gente fez, refez, digamos assim, o 1862 
processo de estudo das visadas de Brasília, tanto interna, a área... A poligonal tombada, 1863 
quanto externa, quando se ingressa ela. Algumas dessas visadas já estão sendo 1864 
comprometidas por, digamos assim, volumetrias ou morfologias que descaracterizam 1865 
isso. Então, esse é um dos aspectos que vão ser considerados... vai ser considerado no 1866 
plano de preservação. Não tem como não ser. Valdemar Damasceno. Wildemar, 1867 
desculpe.  1868 
 1869 
Wildemar Damasceno de Andrade – Gente, eu vou ser breve porque todo mundo 1870 
(incompreensível) fica difícil. Eu quero dar os meus parabéns porque realmente o vídeo, 1871 
a tela retrata uma realidade da área tombada de Brasília. Inclusive, eu coloquei aqui uma 1872 
observação falando sobre os monumentos, que são muitos, igreja, catedral e tudo. Não 1873 
vou falar de todas. Muita coisa boa tem. Escolas boas, universidades, até a saúde aqui, 1874 
com todas as dificuldades é a melhor do Brasil. Mas em compensação tem muita 1875 
miséria, muita desgraça aqui. Transporte coletivo de má qualidade, asfalto de má 1876 
qualidade nas quadras 700 Sul, W3, entrequadra, 300, 500. Calçadas, redes de águas 1877 
pluviais deficientes. Ora, a rede de água deficiente é tão ruim, na W3, eu sai o para fazer 1878 
compra e tomo sempre banho d’água, como também os comerciantes das 500. D’água. 1879 
É impressionante. Coleta de lixo deficiente, insegurança, falta de estacionamento 1880 
generalizado. Infelizmente eu moro na 703 Sul e a gente pega todos os problemas desde 1881 
do Shopping até lá em casa, nas 700. Agora, é deficiente, embora há falta de 1882 
investimento há mais de 20 anos nas quadras 700. As pousadas perturbam. O Comércio 1883 
em geral irregular, fora da lei, permanecem. Falta fiscalização intensamente, cotidiana, 1884 
praticamente todo dia, senão não vai tirar nunca aquilo. Outra coisa. A Catedral ali, a 1885 
Dom Bosco, infelizmente ruas esburacadas, estacionamento esburacado, gramado mal 1886 
cuidado, poda de água, árvore caindo no sinal da Dom Bosco ali, das escolas. Eu que 1887 
passo ali todo dia vejo esses dramas. Então, precisa melhorar. Em compensação, nós 1888 
ganhamos um posto policial do atual governo, ganhamos iluminação pública, que aí a 1889 
iluminação realmente está excelente, de boa qualidade. Enfim.  1890 
 1891 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Por favor. Três minutos já. O senhor pode encerrar? 1892 
 1893 
Wildemar Damasceno de Andrade – Sim. Precisamos melhorar a limpeza. Então, eu 1894 
prefiro falar do dia a dia do que isso tudo que já falaram, que realmente é necessário 1895 
para modificar. Muito obrigado a vocês. Tchau.  1896 
 1897 
Rafael Rosa – Leilane. Jane.  1898 



39 
 

 1899 
Leiliane Cristina Lopes Rebouças – Meu nome é Leiliane Rebouças. Eu sou moradora 1900 
da Vila Planalto e aluna especial do Mestrado de Arquitetura e Urbanismo da UnB. Fico 1901 
muito feliz com a presença da Briane Bicca. Viu professora. E eu gostaria de chamar a 1902 
atenção da SEDUMA, da administração de Brasília. Eu gostaria de saber porque que 1903 
nós da Vila Planalto, Vila Varjão e demais vilas estamos fazendo aqui se... Telebrasília 1904 
inclusive, Granja do Torto, se no documento de vocês não tem uma foto. Nos mapas 1905 
não falam de Vila Planalto, Vila Varjão, Telebrasília e no próprio diagnóstico que vocês 1906 
apresentaram mostraram aquelas invasões do senhor Paulo Octávio e demais, né? 1907 
(aplausos). Que são... Que é o setor de hotéis. E não mostra a Vila Planalto, que é um 1908 
acampamento pioneiro da construção de Brasília, né? Cadê? Para quem? Aliás. Não 1909 
justifica ter chamado o presidente da associação de ultima hora, já que não ia mostrar a 1910 
Vila. Então, como isso é só uma reunião inicial, eu espero que na plenária apresentem a 1911 
Vila Planalto, porque nós temos uma situação de irregularidade muito grande na Vila 1912 
Planalto. Está completamente descaracterizada e não é por culpa dos moradores só. É 1913 
principalmente pelo fato de que não existiu nessa cidade nunca uma política série de 1914 
preservação de Brasília como patrimônio histórico, seja, federal, seja nacional, seja 1915 
internacional. Nunca existiu. Eu respeito muito o trabalho de vocês. Gostei do que eu vi 1916 
e espero que a população de Brasília escolha melhores políticos para que isso aqui não 1917 
seja jogado e engavetado, para que alguma coisa possa ser feita para que a nossa cidade 1918 
não entre na lista de patrimônio em risco da UNESCO, porque do jeito que está é muito 1919 
provável que ela possa entrar nessa lista de patrimônio em risco, que vai ser um grande 1920 
prejuízo para o nosso país. Muito obrigada e uma boa noite. (aplausos).  1921 
 1922 
Décio Rigatti – Bom. Conforme eu tinha comentado no início, na verdade, não tinha 1923 
condições de apresentar os quase 40 setores que compõe a área que a gente ia discutir 1924 
hoje. De qualquer maneira a gente espe... Eu também comentei no início que se 1925 
esperava contribuições referentes a outros setores não apresentados e eu acho que a Vila 1926 
Paranoá é um caso, quer dizer. Planalto, desculpa. Paranoá já foi. Existe uma... Todo o 1927 
levantamento feito. Está todo fichado também da Vila Planalto. Só não foi apresentado, 1928 
mas existe material pronto. Certo?  1929 
 1930 
(intervenção feita fora do microfone) 1931 
 1932 
Décio Rigatti – Desculpa. Tá. Sim.  1933 
 1934 
Administradora de Brasília – Bom. Em primeiro lugar, o que eu queria colocar, eu 1935 
concordo. Justamente nós tínhamos sentido falta não só disto e a gente já tinha 1936 
conversado. Aqui também não aparece o Noroeste, não aparece o Sudoeste. Eu acredito 1937 
que o mapa que esteja aqui colocado é um mapa simbólico. Agora, eu quero voltar a 1938 
enfatizar... Não, não, não. Gente, sinceramente, eu recebi isso aqui na mesma época que 1939 
vocês. Eu acredito que essas colocação do mapa e eu acho que eu deixaria até mesmo 1940 
por parte da equipe que elaborou e volto a insistir, em momento nenhum se deixou a 1941 
Vila Planalto e as demais vilas fora do que pode considerar Asa Sul e Asa Norte. Nós 1942 
tínhamos até sugerido uma época que se fizesse separado as vilas e justamente pelo fato 1943 
de considerar que as vilas fazem parte da Asa Sul e da Asa Norte não foram colocadas à 1944 
parte. E eu vou dizer mais uma vez. O Vantuil na primeira reunião, a gente, realmente 1945 
houve um problema nosso, que eu me desculpei já com ele naquela época, mas na 1946 
segunda reunião ele foi um dos primeiros a ser chamado. Então, ainda esta segunda 1947 
reunião houve tempo e nós colocamos o pessoal da administração regional à disposição 1948 
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do Vantuil para ajudar a distribuir lá dentro. Então, a administração regional, ela 1949 
participa não como membro direto de elaboração do plano diretor. A elaboração do 1950 
plano diretor é a cargo da SEDUMA. Nós participamos como elementos de dentro do 1951 
governo, como outras áreas, tipo educação, tipo saúde, etc. e tal. É a nossa participação. 1952 
Sempre no sentido de ajudar e colocar também quanto mais possível a possível a 1953 
população em contato com isso e nós ajudamos como coadjuvantes dentro do processo. 1954 
Não é a nossa intenção e nunca foi deixar em segundo lugar. Muito antes, pelo 1955 
contrário, eu acho até uma coisa que eu vou enfatizar aqui porque o que foi dito pela 1956 
Briane, que eu acho fundamental, é que a participação, a emoção e a vontade de 1957 
trabalhar numa questão que é de cunho individual de cada um, que deixa a sua 1958 
residência para vir aqui discutir as questões da cidade é de fundamental importância e 1959 
eu acho que essa discussão tem que acontecer em todos os níveis, que jamais vamos 1960 
deixar nenhum tipo de população em segundo plano ou deixar de participar. Então, cada 1961 
vez mais a gente tem que estar presente e levar isso, a discussão. Me comprometo, se 1962 
vocês precisarem de fazer reuniões fora do cronograma em qualquer local.  1963 
 1964 
(intervenção feita fora do microfone) 1965 
 1966 
Administradora de Brasília – Vantuil. Tudo bem. Tá. É porque nós temos uma ordem 1967 
aqui. Se não a gente não termina sessão hoje e eu estou preocupada com o nosso 1968 
representante. O que... Olha. Só para fechar a questão. A administração regional se 1969 
coloca, solicita aqui à Rejane uma reunião especial lá na Vila Planalto e se quiserem, 1970 
depois, nas demais também. Agora, o que eu... Rejane, eu solicito que seja marcada uma 1971 
reunião para a gente dar um atendimento a vocês.  1972 
 1973 
(intervenção feita fora do microfone) 1974 
 1975 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu queria só... 1976 
 1977 
Administradora de Brasília – Tudo bem. A gente pode colocar, mas que faz parte da... 1978 
Eu acho que a gente também tem que cuidar para não segregar. É essa a preocupação 1979 
que foi... 1980 
 1981 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Isso é fundamental e a cidade é uma, gente.  1982 
 1983 
Administradora de Brasília – Foi a colocação que a SEDUMA me fez e eu aceitei. De 1984 
não segregar e eu acho que nesse ponto a gente tem que cuidar. Não pode ser segregada, 1985 
tá? Tudo bem. A gente... A gente... É bom que a gente tem a visão de vocês também. 1986 
Isso é importantíssimo, tá?  1987 
 1988 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – O próximo, Yurie Batista.  1989 
 1990 
Yurie Baptista Cisal – Bom, boa noite pessoal. Sou Yurie, sou estudante de Geografia 1991 
da UnB, ativista das bicicletas aqui e moro aqui em Brasília desde os dois anos. Então, 1992 
há 22 anos. Primeira coisa... Primeiro eu vou primeiro na pergunta que no plano de 1993 
trabalho vocês colocaram que vai ter um momento de consulta a entidades e a grupos 1994 
organizados que atuam em cada área. E aí eu queria saber como que vai ser definido, 1995 
quem são essas entidades? Porque, com certeza, tem várias entidades novas que estão 1996 
surgindo há pouco tempo. Tem entidades que provavelmente não são conhecidas por 1997 
vocês. Então, saber como a gente pode se credenciar ou qualquer coisa do tipo para 1998 
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estar participando desse momento. E aí eu queria enfatizar agora que aqui é uma... A 1999 
gente... Foi definido que aqui é uma pré-reunião, é uma pré-plenária. Então, que a gente 2000 
não saia daqui hoje sem ter as datas definidas para a plenária de fato e que antes dessa 2001 
plenária de fato, todas essas informações coletadas, esses PowerPoint, o quadro resumo 2002 
que eles levantaram, que tem as normas e tem tudo mais sejam disponibilizados para a 2003 
população no site e tudo mais, para que a gente possa já vir para cá com conhecimento e 2004 
embasado para saber o que adicionar a mais no levantamento que vocês fizeram e que, 2005 
claro, essa plenária seja divulgada, do jeito que a gente já falou aqui, com antecedência, 2006 
utilizando a televisão, o jornal e que as pessoas que estão aqui se comprometam a se a 2007 
plenária for convocada e não tiver essa divulgação que a gente exige, que a plenária não 2008 
aconteça, porque não adianta a gente ficar empurrando as coisas e fingir que as coisas 2009 
não estão dando certo e acaba passando.  2010 
 2011 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Trinta segundos para encerrar.   2012 
 2013 
Yurie Baptista Cisal – Já estou terminando. E queria pedir também que já que é uma 2014 
forma até do governo reconhecer que esse... O plano urbanístico de Brasília e todos esse 2015 
projeto é superimportante para a cidade, uma forma do governo reconhecer isso é parar 2016 
imediatamente que todas as licenças e todas...  2017 
 2018 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Acabou o tempo. E tem outra.  2019 
 2020 
Yurie Baptista Cisal – E que todas as obras e as (incompreensível) que estão sendo 2021 
condedidas agora sejam paradas imediatamente até que esse plano seja aprovado. Então, 2022 
o Noroeste, a expansão do Sudoeste e tudo mais seja imediatamente parado para a gente 2023 
aprovar esse plano para que o PDOT seja rediscutido e tudo mais, para que aí, sim, 2024 
essas licenças sejam feitas de novo, porque se não a gente volta no ponto que já foi 2025 
colocado. Que a gente vai estar aqui para referendar todos os erros que foram cometidos 2026 
durante a história de Brasília. Então, que tudo isso se pare para a gente discutir, definir 2027 
as normas, reafirmar as normas e aí sim que tudo continue. E só mais uma... E aí só 2028 
uma... Bem rápido. Só uma questão que é interessante eles levantarem também. A 2029 
questão da padronização das calçadas das comerciais. Que aquilo ali é um absurdo. É 2030 
calçadas com desnível, sem... Com pisos que escorregam e tudo mais. Então, isso é um 2031 
ponto importante a ser levantado. Obrigado.  2032 
 2033 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Jane Jucá.   2034 
 2035 
Jane Jucá – Boa noite. Eu sou Jane Jucá. Eu sou funcionária do GDF já... 2036 
 2037 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Segue Jane. As reuniões são abertas, né? Não tem 2038 
credenciamento. O credenciamento é feito aqui na entrada. Não tem exceção.  2039 
 2040 
Jane Jucá – Eu vou ter que extrapolar igual você. Bom. Posso continuar? Bom. Eu sou 2041 
Jane Jucá e sou arquiteta de formação, urbanista e paisagismo e tenho uma tese em 2042 
paisagem urbana de Brasília. Então, a primeira coisa eu li o GT. Realmente a paixão de 2043 
vocês, porque vocês fizeram o GT e passou para várias gerações e todos esses critérios 2044 
que a Briane falou. Divisão do horizonte, da cumeada, da permeabilidade do solo e 2045 
principalmente da questão do que é público e do que é privado e que a acessibilidade do 2046 
solo é privada. O público se daria nos pisos acima dos pilotis, né? Com algum 2047 
fechamento, mas não totalmente, como estão ocorrendo. E principalmente, agora, o que 2048 
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me espanta é como a gente pensa a cidade jardim nesse documento. Lúcio Costa 2049 
concebeu Brasília como a cidade jardim. Gente, isso é cidade parque. Não é cidade 2050 
jardim. Cidade Jardim é uma cidade verde, como cidade parque. A gente pode ser 2051 
contida como a cidade par... como a cidade jardim, né? Mas ela tem um up aí. Ela foi 2052 
mais adiante. Ele fundou outro tipo de categoria urbana e isso daí é importante que a 2053 
gente se orgulhe, que a gente enfatize em todos lados. Então, é importante revisar esse 2054 
documento e começar a utilizar a linguagem do Lúcio Costa. O Lúcio Costa, no plano, 2055 
no relatório, termina com a cidade parque e depois ele aperfeiçoa todo esse critério 2056 
colocando um hífen, que quer dizer cidade e parque, não é a cidade no parque de 2057 
(incompreensível) ou a cidade jardim, do (incompreensível). É a cidade parque do 2058 
Brasil, de Lúcio Costa, que tem uma autoria que tem que ser reconhecido, tá? Eu acho 2059 
que é isso que a gente tem que trabalhar daqui para frente. E principalmente a questão. 2060 
Que aí vai emergir todos os critérios, todos os princípios. A gente vai conseguir resgatar 2061 
muita coisa, que a população ciente vai conseguir ver o que é realmente Brasília. E 2062 
Brasília do pedestre. Tem alguma entidade aqui? Uma entidade do pedestre? Deveria 2063 
ter. Sabe. Ciclista e pedestre. Obrigada. (aplausos).  2064 
 2065 
Rafael Rosa – Agradecemos a contribuição com relação ao informativo, de, 2066 
eventualmente, numa outra edição isso ser revisado. Até porque um produto que tem, 2067 
vamos dizer assim, uma linguagem... tende-se a ter uma linguagem mais acessível para 2068 
que se possa caracterizar. E essa é uma das funções do informativo. É justamente sobre 2069 
a concepção urbanística de Brasília. Consideramos. Consideramos, então, numa 2070 
próxima edição eventualmente que venha a ser republicada. É. Qual a próxima pessoa? 2071 
José Maria.  2072 
 2073 
José Maria Palmieri – Obrigado. Boa noite. Sou nascido em Brasília, 1972. Já disse 2074 
em uma outra ocasião que eu sou menino laboratório, porque eu cresci numa 2075 
superquadra, achando, quando eu ia para outras capitais, “Ué! cadê a escola parque? Ué! 2076 
Cadê a escola classe”? Mecanismos sociais que foram pensados na década de 50. 2077 
Agora, em 2010, século XXI, é incrível, eu fico embasbacado diante do avanço 2078 
tecnológico e científico. Infelizmente o caráter e a moral não seguiram o mesmo avanço 2079 
da nossa tecnologia. Como disse o Ministro Aires Brito, há aqueles que chegam aos 2080 
lugares mais elevados para cometerem as maiores baixezas e isso eu verifiquei 2081 
pessoalmente quando eu participei das reuniões do PDOT quando não foi respeitados os 2082 
pareceres técnicos da Caesb falando que o Lago Paranoá não agüenta mais a quantidade 2083 
de fósforo pois se a população é de um milhão de habitantes, nós vamos continuar 2084 
tratando 90% dos esgotos. Esses outros 10%, nós não temos condição. Porem, se a, se 2085 
a... Bem. Um milhão, né? 100 mil. Se a população aumenta para três milhões, aumenta 2086 
esses 10% que não são tratados. Já se verifica ao longo da Asa Sul, até ganhou um 2087 
simpático nome de vale do pum eterno, ali perto da Unieuro e aqui no final da Asa Sul, 2088 
e esse cheiro se alastra para outros lugares, porque nós temos um Lago Paranoá 2089 
condenado, condenado, infelizmente. E o que mais me deixou muito indignado foi que 2090 
nenhuma dessas questões foram levadas a sério. O grupo defesa DF, várias pessoas 2091 
foram ameaçadas de morte, porque há uma quadrilha organizada encastelada na capital 2092 
do país e isso não sou eu que falo. Qualquer pessoa que pegar o inquérito 650 vai ver o 2093 
quanto é sério o negócio. Não é brincadeira. Não adianta vir aqui com partidarismo, PT, 2094 
PSB, qualquer coisa. Eu sou cidadão de Brasília. Cresci numa cidade que estava em 2095 
construção, na década de 80, antes da constituinte, porque Brasília teve um inchaço 2096 
depois disso. Eu pedalava em Brasília para cima e para baixo e brincava com meus 2097 
amigos. Um dia esse Jardim Botânico vai estar cheio de casas. Eles falavam: não viaja 2098 
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Zé Maria. Porém, menos de 20 anos depois está sendo dessa maneira. Então, o que eu 2099 
tenho medo de estar fazendo parte de um teatro, onde se fazem essas plenárias, que 2100 
graças a Deus está tendo participação da população. Afinal, agora, todos estão falando, 2101 
né? Como se verificou... 2102 
 2103 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – 15 segundos, por favor.   2104 
 2105 
José Maria Palmieri – A mordaça está saindo sobre nós. Então, eu queria que fossem 2106 
levados esses pareceres técnicos e o que mais me assusta foi o Fraga dizer há três dias 2107 
atrás que a Justiça cobrou um impacto de vizinhança. Serão respeitadas essas coisas? 2108 
Porque você falou assim, do VLT, vamos discutir. Mas será que procurar no saber a 2109 
popula... 2110 
 2111 
(corte no áudio)  2112 
 2113 
José Maria Palmieri – ... o que acham do VLT. Arrancar mais de... Tem mais de cinco 2114 
mil árvores. Como que vai ser essa reposição? Sabe o meu pai velhinho na cadeira de 2115 
rodas, que chegou aqui em 1958, que foi chefe de licitação do Hospital de Base e 2116 
cancelou três licitações por irregularidades e ameaçaram ele de morte e ele mandou 2117 
matar, porém, não o mataram, por isso que eu nasci. Sabe o que aconteceu? Sabe o que 2118 
aconteceu? Ele falou: Zé Maria, mas será que eles não estão cientes disso? Pai, é tudo 2119 
corrompido. “Não, mas você se exalta”. Pai, mas o que eu posso fazer. Se você quiser, 2120 
eu posso ficar alienado na frente da internet ou, então, ser um cidadão junto, comum, 2121 
ou, então, fazer parte do governo, mas o que você assistiu no PDOT? É para beneficiar 2122 
as empreiteras, assim como foi em 1997, que o estádio pelezão. Era um estádio, que foi 2123 
vendido por quatro milhões e depois revendido por 23 milhões. Eu quero entrar nessa 2124 
cara. Porque meu pai me cobra. Porra, Zé Maria, você está com 37 anos. Eu não sei. A 2125 
minha dignidade. Diz que a moral do justo é muito indiferente da moral do bandido, né? 2126 
Mas eu espero que a moral do justo prevaleça e no PDOT não prevaleceu. Não 2127 
prevaleceu essas questões. Tá. Muito obrigado. Desculpa perturbar vocês. Eu prometo 2128 
que vamos melhorar, tá? (aplausos).  2129 
 2130 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 2131 
 2132 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – O Renato, por favor.  2133 
 2134 
José Maria Palmieri – (intervenção feita fora do microfone) 2135 
 2136 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Renato Zerbinato, por favor.  2137 
 2138 
José Maria Palmieri – Mas responda.  2139 
 2140 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não é resposta. Você é que está fazendo uma série 2141 
de observações. O estudo de impacto de vizinhança esta sendo elaborado pelo metrô. 2142 
Claro. Como depois?  2143 
 2144 
José Maria Palmieri – (intervenção feita fora do microfone) 2145 
 2146 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – O estudo de impacto de vizinhança está sendo 2147 
elaborado para o VLT. Ele está em fase de elaboração. O próximo é Renato Zerbinato. 2148 
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A SEDUMA definiu o termo de referência para a elaboração do estudo de impacto de 2149 
vizinhança. Ele está sendo elaborado.  2150 
 2151 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 2152 
 2153 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – O senhor Renato Zerbinato é o próximo a falar.  2154 
 2155 
Renato Zerbinato – Boa noite. Eu queria falar assim... A minha fa... Eu já fui bem 2156 
contemplado por falas anteriores, mas o meu questionamento, assim, esse material aqui, 2157 
ele é completamente o oposto do que foi apresentado, né? Porque aqui mostram as fotos 2158 
bonitas de Brasília. Por exemplo, na página 20 tem uma foto aqui das comerciais, mas 2159 
não mostram os puxadinhos e que estão ali e não acontece nada. Mesmo que houvessem 2160 
multas para os comércios que usam aqueles puxadinhos, não resolve, porque eu entendo 2161 
essa multa como se fosse um pagamento de aluguel do espaço, entendeu? Enquanto 2162 
estão passando com trator em cima do santuário dos pajés, eles podiam passar com 2163 
trator aí no setor Noroeste. Podia passar com... E continuando deixando o puxadinho 2164 
inteiro, ali, atrapalhando a gente. Tem uma foto na página 24 de um senhor passando no 2165 
interior das quadras, mas não mostra, por exemplo, esses obstáculos, esses postes que as 2166 
pessoas colocam, eu acredito que é para não passarem de moto por ali. Entendeu? Só 2167 
que ninguém pensa que um cadeirante não passa ali, que uma criança andando de 2168 
bicicleta pode se machucar, que um idoso se machuca ali. Entendeu? O que é feito de 2169 
fato em relação a isso? Porque eu... Não desmerecendo o trabalho que o professor 2170 
Rafael apresentou aqui. Eu tenho certeza, convicção, qualquer pessoa aqui nessa sala, 2171 
com uma máquina fotográfica, apresentaria um trabalho desse aqui em uma semana, 2172 
porque todo mundo aqui conhece esses problemas que a gente tem aqui. Só que o 2173 
Governo do Distrito Federal e as administrações parece que simplesmente ignoram 2174 
esses problemas. Sobre essa questão das escalas ainda, a escala bucólica que vocês 2175 
mostraram, o cinturão verde. Como eu acabei de mencionar. Estão construindo o setor 2176 
Noroeste ali, invadindo todo o parque Burle Marx e está todo mundo deixando isso para 2177 
lá. Parece que não está acontecendo nada. A orla do Lago apresenta aqui nesse 2178 
documento aqui uma foto toda bonitinha da orla do Lago na página 28, só que eu não 2179 
consigo passar de bicicleta em volta do Lago inteiro, entendeu? Não existe três 2180 
quilômetros seguidos na orla do Lago. Entendeu? E o que é feito com relação a isso? 2181 
Também eles vão pagar multa e vão continuar lá? Então, quer dizer, a multa é um 2182 
aluguel, entendeu? Tem que tirar aquilo. E outra coisa. É. E outra coisa que eu queria 2183 
fazer agora como uma reivindicação mais pontual. Vocês convidam as pessoas para 2184 
virem participar dessas reuniões, tá? A gente veio aqui um grupo de bicicleta e não tem 2185 
onde colocar bicicleta. A gente conversou com os seguranças. Eles disseram assim: 2186 
deixa aí ó, mas a gente não pode fazer nada. Se roubarem, a gente não pode fazer nada. 2187 
Entendeu? Então, assim, como que vocês convidam a população para participar de uma 2188 
coisa se não traz os seguranças, se não traz conforto, se a gente tem que ficar sentado no 2189 
chão porque não tem espaço? Entendeu? É isso. (aplausos). 2190 
 2191 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 2192 
 2193 
Renato Zerbinato – Pois é.    2194 
 2195 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Bem. O objetivo dessa reunião é exatamente levantar 2196 
essas questões para serem discutidas, que o problema de pavimentação, de calçamento, 2197 
de obstáculos urbanos, de questões que... a obstrução da orla do Lago, são questões 2198 
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levantadas que tem que ser discutidas. O objetivo dessa reunião é exatamente esse. 2199 
Você trazer essas questões.  2200 
 2201 
Renato Zerbinato – (intervenção feita fora do microfone) 2202 
 2203 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – E abrir a fiscalização.  2204 
 2205 
Renato Zerbinato – (intervenção feita fora do microfone) 2206 
 2207 
Rafael Rosa – É. Eu gostaria só de complementar, assim. Na verdade, o diagnóstico, 2208 
independente de ser um contrato com o GDF, o diagnóstico é isento. E muita... Isento 2209 
de qualquer influencia que possa ter. todas essas questões que a gente... Que vocês 2210 
apontaram são questões que já... por nós já tinham sido levantadas e muitas delas estão 2211 
sendo colocadas aqui reforçam o que a gente constatou. Essa questão da orla do Lago é 2212 
uma, né? A questão do VLT, enfim. Então, tem uma série de questões que é importante 2213 
a gente ouvir isso agora, porque força muito das constatações que a gente está fazendo 2214 
no diagnóstico e ele não é comprometido em nenhum momento e vai ser como qualquer 2215 
compromisso político ou que seja. Um diagnóstico, ele é uma peça, vamos dizer assim, 2216 
isenta, com esse retrato, ou esse raio-x da cidade. Contempla tudo isso e isso é um 2217 
documento que vai ser produzido pela empresa, por nós, técnicos, profissionais que 2218 
estamos, digamos assim, vinculados a esse plano de preservação de Brasília. Não temos 2219 
nenhuma... Essas constatações todas, muitas delas a gente já percebeu. Nós comentamos 2220 
aqui, eu e Décio.  2221 
 2222 
(intervenção feita fora do microfone) 2223 
 2224 
Rafael Rosa – Posso só... Só um momentinho. Só um momentinho para a gente seguir a 2225 
ordem. Depois a gente pode retomar, mas só para... só para... É. A palavra. É o George, 2226 
por favor.  2227 
 2228 
Gergoe da Guia – Boa noite. Meu nome é George da Guia, eu sou arquiteto urbanista, 2229 
morador da Asa Norte. Primeiro eu gostaria de colocar que eu entendo que a mesa, ela 2230 
tem que ser mais proativa no comando de uma reunião como essa. Já passamos das 11 2231 
horas da noite. Eu saí do trabalho, vim diretamente para cá e eu gostaria de ser 2232 
respeitado e também gostaria de pedir que a plenária compreendesse o objetivo da 2233 
reunião, que é coletar informações, coletar demandas e expectativas. Ou seja, é tentar 2234 
responder que cidade queremos e eu acho que é isso que eles estão tentando capturar. 2235 
Bem. Com relação a isso eu vou ser bem pragmático. Eu não sei se foi uma ação 2236 
estratégica por parte da SEDUMA e da empresa da apresentação do diagnóstico, mas eu 2237 
senti falta de uma leitura síntese da cidade, ou seja, que cidade é essa que vocês estão 2238 
vendo, ou seja, o que eu vejo e de onde eu vejo. São coisas que são importantes para 2239 
situar as pessoas. Fazer uma apresentação setorizada da cidade fragmenta o 2240 
conhecimento e não permite que você tenha o conhecimento desse todo. E o que 2241 
acontece, o plano de preservação de Brasília como colocou a Briane Bicca vai para além 2242 
da área tombada pelo IPHAN. Ele percorre toda aquela região do lago que tem um 2243 
impacto sobre a cidade. O que é a concepção e aí eu gostaria que vocês também 2244 
revisassem a utilização do termo concepção urbanística. Brasília, ela é uma concepção 2245 
urbanística. Ela é uma concepção paisagística e também uma concepção arquitetônica. 2246 
Eu acho que essas três condicionantes, elas são importantes para você de fato entender a 2247 
cidade. Outra coisa que eu gostaria de colocar é que aí eu não sei como é que está no 2248 
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corpo do diagnóstico. Quer dizer, quais são as demandas e quais são as pressões que 2249 
acontecem no espaço da cidade. Por exemplo, a Rodoviária do Plano Piloto recebe 500 2250 
mil pessoas dia. Isso tem um impacto sobre a área preservada. Setecentos mil. Pronto. 2251 
Quase um milhão. Ou seja, imagina uma cidade do porte de londrina. Não sei se 2252 
londrina tem isso se dirigindo para o Plano Piloto diariamente. Isso tem um impacto 2253 
muito forte sobre a cidade, desde as pontas e toda a estrutura metropolitana que então 2254 
Brasília passa a capitanear. E aí começa... Aí começa a colocar uma série de questões 2255 
que assim foram colocadas, puxadinhos, para horizontal e para a vertical. Vocês tem 2256 
puxadinhos de todos os lados. E também a implosão dos espaços. Você tem, hoje, 2257 
apartamentos cada vez mais diminutos a preços cada vez mais exorbitantes. Você tem o 2258 
mercado imobiliário. Você tem o mercado de terras aqui que precisa ser mapeado e 2259 
também colocado no diagnóstico, ou seja, quais... Quem é dono da terra? Quem é dono 2260 
da terra e porque que, por exemplo, nós estamos construindo o Noroeste enquanto 2261 
temos diversas superquadras vazias aqui e por aí vai. (aplausos). Fora isso. Fora isso 2262 
tem a questão do que é a capital. É uma capital administrativa. Então, ela tem uma 2263 
demanda por espaços de uso institucionais que pré... Qual é essa demanda? Qual é a 2264 
demanda de espaços dos ministérios? Das autarquias? Das ONGs? Sabe? Isso vai fazer 2265 
uma pressão muito grande sobre a cidade. Sabe. Isso daí tem que ser considerado 2266 
também. E por fim. Não, por fim não. Ainda faltam algumas coisas. A questão dos 2267 
espaços públicos e (incompreensível) públicos, a questão da população do Distrito 2268 
Federal, principalmente do Plano Piloto com uma população que tende para uma 2269 
pirâmide demográfica de pessoas mais idosas e isso significa um novo desenho urbano. 2270 
Isso significa um novo desenho de sinalização horizontal e vertical da cidade. Bem. E 2271 
uma coisa que sempre me incomodou é a questão do mapinha das escalas. Gente, escala 2272 
bucólica é você sair do seu prédio e ir para outro prédio. É você poder andar por 2273 
bulevares e poder fluir aquele espaço da cidade, que, às vezes, você sente dentro de um 2274 
parque. Isso é escala bucólica. Não é esse entorno. É um absurdo. É um absurdo esse 2275 
tipo de mapinha, que em nenhum momento, você pode fazer uma pesquisa histórica da 2276 
documentação da construção de Brasília. Em nenhum momento Lúcio Costa e ninguém 2277 
fala e coloca esse mapa. Por fim, a escala monumen... E a escala monumental. A 2278 
igrejinha, para mim, tem uma leitura monumental. Ela fecha o espaço. Ela é símbolo 2279 
também de capital nacional. Ela é símbolo da construção de um projeto de sistema 2280 
pilo... De unidade vizinhança. E aí você começa a entrar na escala gregária. Se você... 2281 
 2282 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Você está terminando George? 2283 
 2284 
Gergoe da Guia – Tá. Vou fechar. A escala gregária. O comércio local é também uma 2285 
escala gregária. Eu prometo que eu fecho. Qual é o estudo de infra-estrutura da cidade? 2286 
Qual é a capacidade de carga dessa cidade? É importante que isso seja colocado. É isso, 2287 
gente. Obrigado.  2288 
 2289 
Tânia Batella – Muito bem George. Você falou quase tudo o que eu ia falar. Primeiro 2290 
só um comentário com a Briane, que você se assustou com a reação das pessoas. Isso 2291 
foi muito dolorido, isso custou muito caro, viu? O preço foi muito alto para que se 2292 
aflorasse essa emoção nos moradores de Brasília. O preço foi muito alto. Só nós 2293 
sabemos. Em relação à proposição ao que foi apresentado hoje. Eu... Sobre o ponto de 2294 
vista técnico, eu senti falta do que o George colocou de uma outra maneira. Vocês 2295 
fizeram uma leitura que chamaram de diagnóstico, mas vocês não deram o diagnóstico. 2296 
O próprio nome induz qual é a doença e no meu entender esse diagnóstico, ele deveria 2297 
ser apresentado com base nos instrumentos do tombamento, que é do que estamos 2298 
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tratando. Quais são os instrumentos do tombamento? Para quem não sabe. Eu acho que 2299 
todos sabem. Nós temos o decreto de 87 e temos a portaria 314 e Brasília revistada. São 2300 
os instrumentos que tem que nortear este trabalho. O resto é por acréscimo e se nós não 2301 
tivermos essa leitura, para a gente identificar isto aqui que está sendo constatado, está 2302 
compatível ou incompatível com os instrumentos do tombamento, nós não temos como 2303 
contribuir e eu talvez até possa, assim, com um certo receio, porque a minha posição é 2304 
muito clara. A minha posição é resgatar os instrumentos de tombamento, resgatar as 2305 
áreas não edificantes que estão todas ocupadas, edificadas, invadidas, rever todos os 2306 
adensamentos que estão impedindo a vista do horizonte, rever esses empreendimentos 2307 
do Guará que estão enchendo o bolso dos empreendedores, de todos os empreendedores 2308 
que estão tapando a nossa vista. Isso é resgate, que nós precisamos resgatar e para isso a 2309 
gente tem que ter essa leitura. Eu não vi essa leitura. Para nós que temos uma formação 2310 
mais específica talvez seja um pouco mais fácil, mas para o cidadão que está sendo 2311 
chamado para opinar, ele não vai... Ele vai ter dificuldade. Entaõ, eu não vejo como 2312 
vocês cobrarem do cidadão uma posição sem que vocês apresentem isso primeiro, 2313 
porque é dever, sabe, é dever. O diagnóstico, para mim, ele tem que demonstrar a 2314 
doença, entendeu? Senão o cidadão não vai saber o que dizer. Vai ter que dizer o que foi 2315 
dito. As calçadas estão ruins. Tem buraco no asfalto. A luz está ruim. A iluminação, a 2316 
vegetação, mas o objeto propriamente dito do que estamos tratando, que é preservação 2317 
de um bem tombado, a gente não conseguiu identificar. E aí vem uma sugestão, a minha 2318 
proposição sem isso. Eu não vejo como encaminhar o assunto. A minha proposta é a 2319 
seguinte. A gente precisa ver esta avaliação, esta leitura com base nos instrumentos de 2320 
tombamento, identificando, diagnosticando os problemas, tendo por base essa 2321 
legislação, para aí, então, submeter à população. Se não, nós vamos chover no molhado. 2322 
Isso não vai dar em absolutamente nada. A minha proposição é construtiva. Eu poderia 2323 
ficar quieta e utilizar a minha formação profissional para dar as minhas contribuições, 2324 
que eu já tenho muitas, mas eu acho que não é justo, a proposição não é essa. É que o 2325 
cidadão comum, quem mora em qualquer lugar da cidade, participe do processo e é 2326 
dever do estado, dever, obrigação do estado viabilizar esta participação e na minha 2327 
leitura profissional sem isso jamais isso vai ser possível. Então, a minha proposição, 2328 
lamento que a plenária tenha se reduzido a nós, mas que nós somos persistentes. As 2329 
pessoas que estão aqui são sempre persistentes. Mas nós temos que buscar o que é 2330 
melhor para nós, que moramos aqui, que estamos sendo esfolados, esfolados. Vocês não 2331 
tem culpa, mas nós temos o direito pelo menos de desafogar. Nós estamos usando esse 2332 
momento para isso. Vocês nos desculpem, mas é o momento. E vocês que são do 2333 
estado, do Governo do Distrito Federal infelizmente tem que ouvir, porque vocês estão 2334 
aqui como representantes deste governo. Vocês vão ter que ouvir. E eu queria me dirigir 2335 
a vocês, porque veja bem. Tem muitas coisas que nós não podemos deixar passar e é 2336 
este o momento. Por exemplo, foi passada as... Foi dita na passan na leitura. Uso no 2337 
setor. Aliás, a leitura foi feita por setor e não por escalas. No meu entendimento está 2338 
errado. Falta. Não está errado não. Desculpe. Está incompleto. Eu diria. Que o que 2339 
vocês disseram, muitas das coisas estão muito interessantes e estão muito pertinentes, 2340 
mas faltou fechar, o entrelaçamento entre o que vocês viram, o que vocês leram e a base 2341 
dos instrumentos do tombamento. Falta fechar para diagnosticar. Então, vocês 2342 
disseram... Lá na beira do lago tem residência travestida. Eu estou dizendo. Você não 2343 
disse. Eu que digo. Travestida de hotel. Muito bem. Isso tem que estar em algum lugar 2344 
dito. Isso está legal? Isso é compatível com o instrumento de tombamento? Tem que 2345 
estar dito isso em algum lugar. Para a sociedade falar alguma coisa. Eu quero isso. Eu 2346 
não quero. Eu vou concordar que isso aí permaneça. Isso está contradizendo a portaria 2347 



48 
 

314. Por exemplo... Um outro exemplo que todo... Foi voz comum. Os puxadinhos do 2348 
comércio local sul. Isso foi voz comum. Isto está compatível com a portaria  2349 
 2350 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Tânia, já tem mais de três minutos que você está 2351 
falando.  2352 
 2353 
Tânia Batella – Não interessa. Eu vou usar os três minutos. Não me interessa. Nós já 2354 
fomos muito agredidos. Vocês vão ter que suportar essa nossa reação. Muito obrigada. 2355 
Então, veja bem. Os puxadinhos, eles estão compatíveis com a portaria 314? Não estão 2356 
não. Fere um dos dispositivos da portaria 314 que veda textualmente mudança no 2357 
comércio local da Asa Sul. Nem se refere ao da Asa Norte. Mas é textualmente contra 2358 
qualquer alteração no comércio da Asa Sul. O IPHAN concordou. Continua comendo 2359 
mosca, mas está errado. Eles deviam fazer cumprir a portaria 314 e responsabilizar 2360 
quem fez o errado. Lamentavelmente isso não está acontecendo. Isso aconteceu com o 2361 
Ilhas do Lago, com Leroy Merlin, com todos os empreendimentos na borda, na borda, 2362 
na área de tutela ao longo da própria EPIA. É do outro lado da rua. Não é na área 2363 
tombada. É do outro lado da rua. Todos os empreendimentos do Guará, inclusive com o 2364 
estádio do Paulo Octávio, que mudou a destinação, passou para ser residencial, de um 2365 
ginásio, um estádio para residência. É do outro lado da rua. Vocês vão ter que 2366 
apresentar isso para nós. Porque senão não vai valer esse trabalho. Então, vocês me 2367 
desculpem. Vocês também, mas é a minha contribuição, é o que eu posso trazer para 2368 
vocês que são meus companheiros do dia a dia, da luta, do sofrimento, e para vocês com 2369 
todo o respeito, com todo o respeito. Vocês estão fazendo o melhor e eu quero que seja 2370 
o melhor mesmo, mas sem essa complementação, que nós não vamos chegar a lugar 2371 
nenhum. (aplausos) 2372 
 2373 
Rafael Rosa – Veja bem. Deixa eu só complementar uma coisa. Na verdade, só um 2374 
entendimento desse momento no processo. Com base nessa plenária, essa plenária, 2375 
vamos dizer assim, de fechamento, não é nem de fechamento. Reunião. Vamos dizer 2376 
assim. Esse momento é o momento de antes do relatório preliminar do diagnóstico estar 2377 
sendo apresentado aqui, são alguns aspectos que já foram levantados e que não 2378 
fecharam o documento do diagnóstico. Não é esse documento de... O documento de 2379 
base para esse momento era esse informativo, mas evidente que a gente apresentou 2380 
essas descaracterizações no sentido de obter ou referendar algumas coisas que a gente já 2381 
comprovamos. Então, esse, o diagnóstico, o relatório preliminar do diagnóstico não foi 2382 
complementado antes desse momento. E só para esclarecer um pouco do que a arquiteta 2383 
Tânia estava colocando. Em todas essas fichas que são feitas de cada, de setor a setor, 2384 
tem dois itens que são preliminares, digamos assim, a análise, que é o primeiro deles, é 2385 
o documento de base e é o relatório do Plano Piloto. O que o relatório do Plano Piloto 2386 
aponta ou determinou em termos de concepção urbanística para cada um dos setores. 2387 
Depois existe o Brasília 57-85, onde o Lúcio propriamente faz um raio-x desse setor a 2388 
ser... que há série de indicativos já de soluções para problemas já diagnosticados e que 2389 
persistem desde lá. Então, isso está sendo considerado desde o primeiro momento, como 2390 
documentos de referência para qualquer tipo de intervenção. Então, essa ficha tem todos 2391 
esses itens e que vai estar disponível, todas elas vão estar disponíveis setor a setor, 2392 
quando o diagnóstico for finalizado. Então, isso está sendo considerado, porque são 2393 
documentos de referência. Tanto é que estão todos eles aqui. então, esse é o objetivo, 2394 
para que a gente consiga nesse momento receber essas informações, referendar muitas 2395 
coisas que para nós já estavam claras. Essas questões da orla, desde o primeiro 2396 
momento já estavam claras, mas são coisas que o diagnóstico obviamente vai apontar. 2397 
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No fechamento do diagnóstico. Eu gostaria de deixar claro. Não... Exatamente. Não está 2398 
fechado o diagnóstico. Aliás, está longe de estar fechado. Ele só vai ser fechado a partir 2399 
da audiência pública, quando se fechar a audiência pública. Por isso que cada um desses 2400 
momentos de fechamento de etapa tem a audiência pública. Então, gostaria só de deixar 2401 
claro isso. Não é o documento final do diagnóstico. Esse não é o diagnóstico. Isso são 2402 
só alguns aspectos que foram levantados na área por nós, no sentido de complementar 2403 
com o que vem de lá. Então, toda essa análise com base no que foi caracterizado, isso 2404 
vai constar no diagnóstico. Esse sim é o fim do diagnóstico. É apontar as 2405 
descaracterizações e os elementos que não são compatíveis com a concepção urbanística 2406 
de Brasília e em alguns aspectos os fatores que estão gerando essas descaracterizações.  2407 
 2408 
(intervenções feitas fora do microfone) 2409 
 2410 
Rafael Rosa – Entendo.    2411 
 2412 
(intervenções feitas fora do microfone) 2413 
 2414 
Rafael Rosa – É todo o... todo... 2415 
 2416 
(intervenções feitas fora do microfone) 2417 
 2418 
Rafael Rosa – Sim.  2419 
 2420 
Administradora de Brasília – Eu acho que as colocações que estão sendo feitas aqui, 2421 
eu vejo que tem muita contribuição importante do que foi colocado aqui. Por isso que 2422 
eu até insisti nisso, da gente assistir a apresentação, por quê? Tudo... Eu estou vendo, a 2423 
administração regional está participando não diretamente do plano porque é a 2424 
SEDUMA que está coordenado, mas a administração, em determinados momentos 2425 
participa assim como vocês também. Então... (defeito no áudio)... da gente fazer as 2426 
correções devidas no mapa, da escala. A colocação que foi feita pela Vila Planalto, que 2427 
é tremendamente pertinente, de nós darmos uma atenção específica e não consideramos 2428 
isso como sendo uma exclusão muito antes do... Em considerar como sendo uma 2429 
inclusão da Vila Planalto. É essa a colocação. A colocação também feita pela Tânia, 2430 
feita antes pelo George, da questão das escalas, de estarem mais traduzidas dentro do 2431 
mapeamento, no sentido de aperfeiçoar não só esse documento que está aqui, mas 2432 
aperfeiçoar o diagnóstico. Até sugiro que seja chamado atualmente de pré-diagnóstico. 2433 
Tendo em vista que nós estamos montando o diagnóstico. Então, é muito importante 2434 
isso que foi colocado, de que isso se consolide nos documentos, que não seja uma 2435 
colocação no documento final. Que há medida que os documentos vão sendo 2436 
produzidos e eu acho que é isso, pelo que eu entendi que foi colocado aqui, até me 2437 
corrijam se eu estiver errada, mas pelo que eu entendi esses documentos vão sendo, à 2438 
medida em que o tempo vai passando, corrigidos e aperfeiçoados até chegar ao 2439 
momento final e vocês fizeram colocações aqui. Isso está gravado. Eu acho que isso vai 2440 
poder constar da ata e também nos colocamos à disposição para se vocês quiserem 2441 
encaminhar isso por escrito ou de outras maneiras, nós estamos à disposição na 2442 
administração regional, até mesmo eu acho a própria SEDUMA, claro, não vou nem 2443 
falar isso porque é obrigação nossa, não é? E eu acho que é nesse sentido que é 2444 
importante nós olharmos primeiro um documento para depois nós trabalharmos em 2445 
cima dele. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a participação está justamente na 2446 
objetividade do que vocês estão colocando, mas nós trabalharmos isso como uma 2447 
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questão técnica, porque as coisas que foram colocadas agora aqui, no final, se 2448 
mostraram muito mais produtivas do que as que foram colocadas no início, por quê? 2449 
Porque no início nós não tínhamos esse trabalho. Por isso que é importante. É primeiro 2450 
bom dar uma olhada no trabalho para saber em cima do que nós vamos criticar, tá?  2451 
 2452 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Senhor Hamilton.   2453 
 2454 
Hamilton Figueiredo – Boa noite a todos. A mesa, os que não me conhecem, eu sou 2455 
Hamilton Figueiredo e os demais membros aqui dessa reunião. Sou prefeito da 705 Sul, 2456 
morador e membro do Conselho Comunitário. Quanto à questão desse início de 2457 
diagnóstico, pré-diagnóstico, é uma coisa bastante interessante, mas é uma coisa que 2458 
certamente muitos dos que estão aqui tem a farta documentação e, inclusive, o próprio 2459 
estado, na pessoa de ex-administradores e secretários de governo. Mas o que eu quero 2460 
ressaltar aqui, aproveitar a oportunidade, que já foi dito. É com relação as 700 Sul. As 2461 
700 Sul, ela é uma área residencial ímpar, única. No mundo não existe nada igual. Pelo 2462 
menos é o que entendidos da matéria tem dito, tá certo. E como tal existe um descaso, 2463 
existe uma conivência das atuais e das passadas, dos passados representantes do estado 2464 
com relação à utilização de espaço aéreo e espaço físico. Eu vou dizer um que vocês 2465 
precisam colocar aí que é urgente. Que o IPHAN e a fiscalização de Brasília e a 2466 
Secretaria de Obras, administração de Brasília e todos os outros órgãos afins, eles fazem 2467 
vista grossa. Na parte do jardim, na parte que é chamada a parte da frente da casa, nós 2468 
temos um alongamento, que nós, eu, inclusive, como proprietário invadi, porque meus 2469 
vizinhos invadiram. Eu fiz uma grade lá, tá certo? Porque no... A casa foi pensada que 2470 
nós teríamos segurança e ali não tem se... É uma sensação de segurança a grade. Então, 2471 
eu também estendi. Por outro lado, já existe nessas áreas... Eu levo, inclusive falei para 2472 
esse cidadão, esse senhor que é do IPHAN numa última reunião do ano passado, que eu 2473 
ia me colocar à disposição para mostrar para eles todas as irregularidades que estão 2474 
encostadas do Palácio do Planalto, dos ministérios, da justiça, que é aleniente e 2475 
conivente. Me desculpe se tem alguém aqui, tá? Mostrar para ele o que tem nessas 2476 
áreas. Essas áreas estão tomadas de oficinas, salas, quartos, despensa, cozinhas, tanto no 2477 
solo, como no subsolo e na parte superior. E não é uma ou duas. A administração sabe, 2478 
o cherifão que o Paulo Octávio mais o Arruda botou aí, o Gifone, que me desculpe a 2479 
ausência, o cherifão, porque eu tive muito respeito por ele e ele realmente pisou na bola 2480 
com a comunidade das 700 e com a população de Brasília, que de fiscalização ele só fez 2481 
mostrar a arrogância. Ação nenhuma. Então, eu quero deixar claro aqui que nós temos 2482 
esse problema, que é gravíssimo. E só faz isso, só faz isso porque o estado e as 2483 
autoridades e os funcionários também do quadro de servidores, às vezes, não tem 2484 
competência, não tem condições, porque os chefes são indicações políticas. Brasília 2485 
precisa antes de ter um plano, um projeto desse, porque nós sabemos muito bem que o 2486 
PDOT foi assessorado pela SEDUMA. Todos nós sabemos disso e agora está sendo... 2487 
vocês estão sendo assessorados também pela SEDUMA e nós temos que ter muito 2488 
cuidado com relação a isso. Não é o corpo técnico, é ingerência política. E, 2489 
infelizmente, os políticos vem a Brasília, vem lá do raio que o parta dizer que sabe mais 2490 
do que nós e o que acontece? Levam o nosso dinheiro, deformam a nossa conduta e 2491 
nossa dignidade. Hoje, nós somos vistos no Brasil e no mundo como as piores pessoas 2492 
do planeta, o cidadão de Brasília, porque políticos do Brasil inteiro vem para cá e fazem 2493 
as falcatruas que fazem. Então, todos vocês precisam saber disso, que vocês estão 2494 
diagnosticando. Agora, outro dado importante, que as 700 tem que ser consideradas o 2495 
que foi idealizadas. Um cartão, um quadro de Portinari, um quadro artístico. Então, para 2496 
tal não pode existir prostíbulos, ponto de droga. E são sabe quem os donos, irmãos, 2497 
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primos e sobrinhos de deputados dessa Câmara Legislativa. Irmão de Secretário de 2498 
Segurança Pública, ex-secretário, de coronel da polícia militar. São os caras que fizeram 2499 
a sauna e deformaram toda essa área residencial. É preciso constar nisso aí, porque só 2500 
assim ganha a credibilidade do povo. Esse trabalho, para ganhar credibilidade, precisa 2501 
desses dados. E mais. A W2, ela tem um espaço de pedestre menor do que a parte da 2502 
W3 comercial. A W2. Vocês podem passar. Instituições sérias, empresários sérios 2503 
mantém o limite aonde é permitido o livre espaço do cidadão, mas os maus amigos de 2504 
políticos do passado e do presente deformaram aquilo. Tem local que você não tem 80 2505 
centímetros para você poder circular. Então, isso precisa estar registrado. Isso é 2506 
deformação e degradação. Isso eu queria deixar registrado. Oi. Sim. Claro. Claro. Então, 2507 
nós temos que... Vocês tem que destacar isso. E vou dizer mais para vocês. Esse 2508 
trabalho de vocês é de uma responsabilidade impar e poderá se tornar histórico para o 2509 
mundo. Sabe por quê? Porque vocês, se vocês mostrarem a realidade que Brasília vive e 2510 
que a população de Brasília não concorda. Como disse a Batella aqui, professora aqui, 2511 
nesses últimos dez anos, nós tomamos tanta chicotada. Nós tínhamos medo da sombra, 2512 
mas, hoje, nós enfrentamos é exercito, turbinados de armas. Eles podem vir e nós vamos 2513 
sem canivete, porque nós não temos medo deles não. Muito obrigado e bom trabalho. 2514 
(aplausos).  2515 
 2516 
Interlocutora não identificada – Oi gente. Eu quero fazer uma observação, que eu 2517 
fiquei esperando as outras pessoas falarem e como a reunião que teve na administração 2518 
de Brasília no dia 23 de fevereiro não estava gravada, eu quero reiterar o que eu disse lá 2519 
porque foi também colocado pela Tânia, que os instrumentos são o relatório, a portaria, 2520 
o decreto. Isso tem que ser dado ênfase até porque isso é a base. Isso não pode ser... 2521 
Porque a resposta que vocês me deram foi porque o tempo era curto, mas, hoje, também 2522 
isso... não foi... Não foi dado ênfase para isso e explicado para a população. Então, eu 2523 
torno... Reitero isso e também quero aprofundar um pouquinho a questão das escalas, 2524 
que o George falou, a Tânia também. É que se o objeto do tombamento são as escalas 2525 
urbanas, qualquer intervenção que a gente vai fazer a gente tem que considerar em que 2526 
escala se encontra esse setor, qual é o setor, quais são as características essenciais dessa 2527 
escala. Aí você vai entrar no setor. Agora, quando eu vejo essa compartimentação por 2528 
setores, pode se perder essa questão da escala. Então, que por favor essa observação seja 2529 
levada em consideração, porque o objeto do tombamento são as escalas urbanas, tá? 2530 
Muito obrigada. Boa noite.  2531 
 2532 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Bom. Todos os inscritos já... Sou eu. A respeito do 2533 
VLT, o termo de referência, o metrô está desenvolvendo ele... O... Isso é documentação 2534 
da CEB. Claro que sabe. Claro que sabe. O governo não sabe que passa. Evidentemente 2535 
que passa. Agora está sendo feito o estudo. Eu acho que esse... Muito bom. Muito bom. 2536 
(aplausos).  2537 
 2538 
Interlocutor não identificado – Só mais um registro. O VLT... O IPHAN permitiu a 2539 
fiação aérea. O que é uma agressão.  2540 
 2541 
(intervenções feitas fora do microfone)   2542 
 2543 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu posso encerrar a reunião? Todos já se manife... 2544 
Pois é. Tá ok. Eu já te dei a resposta. É evidente que o governo sabia que existia uma 2545 
rede de alta tensão naquela área. Mas, então, essa sugestão tem que ser dada à CEB, que 2546 
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ela que é responsável por essa área. Não, está certo. Eu também não sou da CE... Pois 2547 
não George.  2548 
 2549 
Gergoe da Guia – Alô. Oi. Não. Só uma questão de encaminhamento. Eu estou 2550 
coordenando um plano que está... Envolve oficinas participativas e envolve a 2551 
população. Como é que nós estamos trabalhando? Uma das grandes demandas foi você 2552 
ter um canal de comunicação para com a empresa que no caso nós contratamos para 2553 
fazer e também para com o órgão, no caso federal, que está coordenando esse trabalho. 2554 
Então, o que nós fizemos. Nas reuniões nós elaboramos uma... Pedimos a formação de 2555 
uma comissão de acompanhamento e elaboração desse plano e também criamos um 2556 
blog onde as pessoas podem postar, por exemplo, muitas das questões que eu gostaria 2557 
de falar, mas eu não tive tempo. Se tivéssemos um espaço como um blog eu poderia 2558 
postar ali. Esse blog poderia ser, por exemplo, hospedado no site da SEDUMA. E uma 2559 
comi... Só para fechar... E essa comissão de acompanhamento, ela teria que ter uma 2560 
representatividade. Como vocês tiveram uma unidade de planejamento dos setores, por 2561 
setor, ou então por conjunto de setores, onde essas pessoas seriam os representantes das 2562 
plenárias onde eles fariam o acompanhamento de todo o trabalho e com isso também 2563 
tiraria todo o peso e a carga que pesa sobre o poder público e também sobre a empresa 2564 
contratada de tentar resolver questões, mas é você também fazer uma ação de co-2565 
participação, uma co-gestão com as pessoas que aqui estão pleiteando voz, estão 2566 
pleiteando uma nova cidade e que também preciso de responsabilizar, porque fazer uma 2567 
cidade não é só poder público, gente. É cada um o dia a dia. Ó. Você poderia ser um 2568 
representante da comissão.  2569 
 2570 
Rafael Rosa – Deixa eu só responder aqui. Isso está previsto no plano. Com relação ao 2571 
canal de comunicação isso está previsto no plano. Está aqui no site da SEDUMA, tem 2572 
um espaço para que todas as contribuições possam ser colocadas e isso possa ser 2573 
impresso como relatório e isso ser anexado ao produto do plano. Só tem que... Só tem 2574 
que a... Ainda não está aberto o espaço ainda, né? Isso é... Inclusive, agora, a partir 2575 
desse momento acho que pode se dar o encaminhamento para abrir esses espaço para 2576 
essas colocações serem compiladas.  2577 
 2578 
(intervenções feitas fora do microfone) 2579 
 2580 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não existe nenhum estudo e nada nesse sentido. 2581 
Nada.  2582 
 2583 
(intervenções feitas fora do microfone) 2584 
 2585 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não tem nenhum estudo nesse sentido e eu também 2586 
desconheço os boatos.  2587 
 2588 
(intervenções feitas fora do microfone) 2589 
 2590 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – No site da... No por... Tem o portal dentro do site da 2591 
SEDUMA que... Ah! O material. Mas exatamente. Não, não está ainda. Estará. A partir 2592 
de amanhã a gente pode por.  2593 
 2594 
(intervenções feitas fora do microfone) 2595 
 2596 
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Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não. Para colocar no site não tem problema. É muito 2597 
rápido.  2598 
 2599 
Interlocutora não identificada – Ô gente, eu queria só mostrar para vocês o seguinte. 2600 
Tudo que eles apontaram aqui, muita coisa é aquele trabalhinho do dia a dia de uma 2601 
cidade, né? Muitas coisas que eles identificaram aqui. Os maus tratos. É isso que a 2602 
gente vem apontando há muito tempo. Eu quero só chamar a atenção para vocês uma 2603 
coisa que me chamou a atenção quando eu aqui cheguei. Para mostrar o descaso do 2604 
governo. Não estou falando de administração. Eu estou falando do descaso do governo 2605 
como um todo, que não é só aqui nesse espaço, mas eu queria mostrar a vocês, os dois 2606 
companheiros ali foram buscar, as lixeiras que estão na subida da rampa do museu da 2607 
república. Isso é o descaso, é o descaso. Uma e para lixo seco, com certeza. E a outra é 2608 
para lixo orgânico. Isso, para mim, Briane, é o retrato da cidade, é o retrato do 2609 
desmazelo com essa cidade. A hora que você quiser eu tenho mais de 700 fotos para te 2610 
mostrar, mais de 700, mas eu tenho um trabalho onde eu posso te provar com datas, 2611 
pedaços de concreto, de coisas quebradas na W3 há mais de mil e duzentos dias. Eu 2612 
posso mostrar a vocês. Eu provo. É com data. Não tem erro. Então, é isso que a gente 2613 
vem gritando, Briane, há muito tempo. É isso que eu mostrei para o governador Arruda, 2614 
que nós tínhamos esperança que houvesse uma mudança, mas infelizmente nos três anos 2615 
que nós tivemos aí, e meio, essas coisas não aconteceram. Então, a nossa voz, às vezes, 2616 
fica engasgada. A gente, às vezes, se exalta, mas são essas coisas, Rejane, que a gente, 2617 
às vezes, não é culpa da SEDUMA. Concorda? Que um pedaço de concreto, uma lixeira 2618 
quebrada esteja caída no mesmo espaço há mil dias. Não é culpa, mas é culpa de 2619 
alguém. Concorda? Então, a gente mostra que tem uma estrutura que não funciona nessa 2620 
cidade e não funciona não é nesse governo não. Ela já não funciona há muito tempo e 2621 
nesse não houve mudanças. É. Isso que eu coloquei aqui. Eu tenho dúvida do que o que 2622 
nós decidamos nesse trabalho venha a acontecer nessa cidade, porque muito depende 2623 
realmente da fiscalização. Exatamente. Esse é meio receio. Então, vocês vejam. No 2624 
museu da república, nas estações do metrô. Eu tenho todas as fotografias. Tem uma 2625 
fotografia que tinha... A lixeira era uma base de aspirador velha. Está lá. Deve estar lá. 2626 
Não sei. Pois é. Era uma base de aspirador. Então, isso é o retrato da nossa cidade. 2627 
Lamentavelmente, a gente fica muito triste com isso. Entendeu. Muito obrigada.  2628 
 2629 
Interlocutora não identificada – Boa noite. Eu agora vou me despedir. Então, eu vou 2630 
falar rapidamente. Eu quero primeiro apresentar principalmente para... Primeiro os 2631 
nossos agradecimentos e a minha alegria de te ouvir. E que registrem isso que nós 2632 
acabamos de dizer. Que na próxima reunião que realmente já tenhamos acesso a tudo 2633 
que foi sugerido nesta prévia, que isso já conste no site e que a gente possa divulgar 2634 
para que toda a comunidade que a gente tem nos emails possam acessar, colaborar, que 2635 
é o que vocês pediram. Não é para isso que aqui estamos? E apresentar a todos que aqui 2636 
estão, esta geração Brasília, que foi o autor da camiseta símbolo do PDOT, baseada 2637 
naquilo que eu quero que vocês registrem também, que no dia 12 de março de 2008, 2638 
naquele jornal inglês, o TGuardian, o Niemeyer declarou: Brasília precisa dar um basta 2639 
ao inchaço que ela vem sofrendo. E que isto prevê, que realmente leve isso em 2640 
consideração e que no plano de Lúcio Costa a fiação é toda realmente subterrânea e se é 2641 
para haver preservação, que permaneça subterrânea e não como o VLT propõe. Boa 2642 
noite. Obrigada. (aplausos).  2643 
 2644 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Bem, gente, eu quero agradecer à equipe. Não, a data 2645 
da plenária nós não vamos tirar agora. Amanhã... Amanhã tem outras. Amanhã, quinta, 2646 
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sexta e sábado nós teremos reuniões novamente. Nós não vamos fechar data de plenária 2647 
aqui. São reuniões prévias às audiências públicas. Às plenárias. Tá. Eu só quero, então, 2648 
agradecer a todos a presença e a colaboração nesta fase de pré-diagnóstico.  2649 


