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João Hermeto (Administrador da Candangolândia) – Mas é uma honra receber a 1 
SEDUMA aqui, viu secretária, subsecretária Rejane. Vamos dar início aos trabalhos 2 
para que a gente possa discutir os problemas relativos à cidade e o que nós podemos 3 
fazer para melhorar a cidade. Repito aqui. Estou aqui como administrador. Gostaria que 4 
todos que participassem usassem o microfone de uma forma ordeira e respeitosa. Sem a 5 
gente ter problemas como teve em outras reuniões, em outras cidades. Aqui, a gente... 6 
Nós, né? Nós somos pessoas civilizadas e no embate, nas ideias vamos discutir e 7 
chegar, tentar chegar a um bem comum. Muito obrigado e boa reunião para a gente.  8 
 9 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Bem. Bom dia a todos. Eu vou chamar para compor 10 
a mesa a arquiteta Briane Bicca, o arquiteto Rafael Rosa, a bacharel Maria Etelvina, que 11 
fazem parte da equipe técnica que está elaborando o plano, que é a empresa contratada, 12 
e o Maurício Goulart, que é Diretor da Área Tombada de Brasília lá na SEDUMA. 13 
Como todos nós sabemos, Brasília é uma cidade inscrita no livro de patrimônio da 14 
humanidade mundial. Por recomendação da UNESCO deve ter um plano de 15 
preservação, por recomendação da UNESCO deve ter o seu plano de preservação 16 
elaborado visando resguardar esse título para a nossa cidade. Esse plano de preservação 17 
é também uma recomendação federal, pela Portaria do IPHAN 299 de 2004, também 18 
faz parte da nossa Lei Orgânica e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial que, 19 
inclusive, indica um prazo para a sua elaboração, que são de dois anos a partir da 20 
vigência da lei. O objetivo dessa reunião é receber as contribuições da comunidade para 21 
a construção do diagnóstico da área tombada. Não sendo ainda o momento de apresentar 22 
propostas, mas sim de levantar problemas que afetam o patrimônio, a preservação da 23 
cidade. Então, a gente pode dar início à leitura do regimento da reunião e depois a gente 24 
passa à apresentação dos trabalhos. Muito obrigada.  25 
 26 
Maria Etelvina – Bom dia. Sou Etelvina. Vou ter que aproximar um pouquinho mais 27 
aqui. Isso. Bom. O regimento. Todas as reuniões, então, nós lemos, na abertura, o 28 
regimento para definir os andamentos dos trabalhos. É mais próximo. Não adianta mais 29 
alto. O presente regimento... Está projetado na tela. Artigo 1° O presente regimento 30 
define o procedimento que será adotado para o andamento das reuniões preparatórias da 31 
etapa do diagnóstico do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, 32 
PPCUB. Parágrafo 1° Para a elaboração do PPCUB serão realizados debates públicos, 33 
os quais tem por finalidade discutir os temas e as propostas diretamente relacionadas à 34 
preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Parágrafo 2° Os debates públicos serão 35 
realizados nas reuniões preparatórias... Os debates públicos serão realizados nas 36 
reuniões preparatórias, nas plenárias e nas audiências públicas, as quais serão 37 
coordenadas pelos representantes da SEDUMA, da Secretaria de Estado de 38 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA/GDF e organizadas pela 39 
equipe técnica contratada para a elaboração do PPCUB. Parágrafo 3° Os debates 40 
públicos serão abertos aos cidadãos credenciados para participarem em cada evento. 41 
Artigo 2° Serão realizadas cinco reuniões preparatórias para as reuniões plenárias em 42 
cada uma das etapas de elaboração do PPCUB, observando a divisão regional da área de 43 
abrangência. Parágrafo único Todas as reuniões serão registradas por gravação 44 
audiovisual, sendo que este material comporá a memória do processo de elaboração do 45 
PPCUB sem prejuízo das atas a que se refere o Artigo 12°. Artigo 3° As reuniões 46 
possuem caráter consultivo e tem como objetivo recolher contribuições da comunidade 47 
para a elaboração do diagnóstico. Parágrafo 1° Os debates na etapa de diagnóstico terão 48 
como base esse regimento, os elementos constantes do informativo do PPCUB, ambos 49 
distribuídos previamente e a apresentação do material referente à etapa desenvolvido 50 
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pela equipe técnica. Parágrafo 2° O cadastramento dos participantes é requisito para a 51 
sua manifestação no evento e será feito nos primeiros 30 minutos de cada sessão. Artigo 52 
4° Integrará a mesa o coordenador do evento, representantes da equipe técnica e um 53 
relator, o qual será designado no início dos trabalhos. Parágrafo 1° A coordenação da 54 
mesa ficará a cargo da SEDUMA/GDF, a qual procederá a abertura dos trabalhos. 55 
Parágrafo 2° Compete à coordenação dirimir dúvidas e questionamento dos 56 
participantes, bem como garantir o adequado desenvolvimento dos trabalhos, podendo, 57 
para tanto, solicitar auxílio aos demais integrantes da mesa, bem como da equipe de 58 
apoio. Artigo 5° A leitura do presente regimento será efetuada pela coordenação ou por 59 
integrante da mesa designado para esse fim. Parágrafo 1° Após a leitura do regimento 60 
será aberta a palavra aos participantes da reunião para a discussão de seu conteúdo se 61 
necessário. Artigo 6° Imediatamente após a discussão e aprovação do regimento a 62 
equipe técnica procederá à apresentação do material base para a construção do 63 
diagnóstico preparado para a reunião preparatória, cujo conteúdo será divulgado em até 64 
dois dias úteis na página da SEDUMA na internet, www.seduma.df.gov.br. Parágrafo 1° 65 
Durante a apresentação serão abertas as inscrições para a manifestação dos participantes 66 
do evento devidamente credenciados, encerrando-se no final da apresentação. Parágrafo 67 
2° Caso haja demanda, a coordenação abrirá novas inscrições para manifestação, a fim 68 
de garantir a palavra a todos os participantes, observada a prioridade para aqueles que 69 
não tenham se manifestado anteriormente. Parágrafo 3° A manifestação dos 70 
participantes poderá ser feita oralmente, com duração aproximada de três minutos, ou 71 
por escrito, cujo teor será apresentado pela mesa em tempo equivalente. Parágrafo 4° O 72 
tempo estabelecido por intervenção poderá ser prorrogado observada a razoabilidade, 73 
com a finalidade de garantir a palavra a todos os inscritos desde que não prejudique o 74 
bom andamento dos trabalhos. Artigo 7° Concluída a apresentação será dada a palavra 75 
aos inscritos para a sua manifestação nos termos do Artigo 6°. Artigo 8° A coordenação 76 
do evento adotará os procedimentos necessários para garantir a palavra aos inscritos e a 77 
tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos. Artigo 9° Somente serão discutidos 78 
assuntos que se relacionem com a matéria e com a etapa do desenvolvimento dos 79 
trabalhos. Tem uma correçãozinha aqui, rápida. Parágrafo Único As propostas e 80 
sugestões que não se relacionem diretamente com a etapa dos trabalhos poderão ser 81 
apresentadas por escrito à organização do evento para subsídio ao trabalho de 82 
elaboração do PPCUB e nessa ocasião não serão lidas. Artigo 10° Todas as 83 
manifestações pertinentes ao tema serão seguidas de comentários dos integrantes da 84 
mesa. Artigo 11° No ato do cadastramento, os participantes receberão um questionário, 85 
o qual, uma vez respondido, será devolvido à equipe técnica até o final dos trabalhos. 86 
Artigo 12° As Atas das reuniões contendo o debate realizado será disponibilizada em 87 
até 30 dias no site da SEDUMA na internet, www.seduma.df.gov.br. Artigo 13° Uma 88 
vez concluídas as manifestações de todos os participantes inscritos a coordenação do 89 
evento dará por encerrada a reunião. Então, conforme o regimento, então, abre a palavra 90 
agora.  91 
 92 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Estão todos de acordo com o regimento? Alguém 93 
quer se manifestar. Então, a gente pode dar início à apresentação dos trabalhos. 94 
Começando com a arquiteta Briane Bicca. 95 
 96 
Briane Bicca – Bom dia a todos. Estou muito contente de estar aqui. Eu contava com o 97 
senhor Paulista que eu morei 30 anos em Brasília. Vi a Candangolândia... O senhor 53. 98 
É. O senhor me ganha de muito. Cheguei em 71 aqui e ainda conheci a Candangolândia 99 
só como acampamento pioneiro. Com a igrejinha, que não estava muito bem 100 
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conservada, mas melhor do que agora. Enfim. Havia muito mais edificações ainda do 101 
acampamento. Nem dá para comparar com hoje, né? Essa edificação aqui, que é uma 102 
edificação histórica, não é? E aí eu faço um parênteses. As edificações para serem 103 
históricas, elas não precisam ser palácios. As edificações históricas, elas são importantes 104 
pela história que elas carregam. Não precisam ser palácios como é no centro de Brasília. 105 
Isso aqui é tão importante quanto o Palácio do Planalto para a nossa história, não é? 106 
Então. A Doutora Rejane já se referiu a todas as proteções que Brasília tem como 107 
patrimônio mundial, patrimônio nacional, patrimônio do Distrito Federal, e eu gostaria 108 
de acrescentar como uma das bases do nosso trabalho, um dos pressupostos do nosso 109 
trabalho, que Brasília, na verdade, é a construção de todos os brasileiros. Então, a 110 
preservação de Brasília não diz só a respeito aos que moram aqui, não é? Porque quando 111 
foi tomada a decisão, assim, há 60, quase 60 anos atrás, de construir mesmo depois de 112 
todas as missões, das missões, aquelas que visavam definir o sítio onde Brasília seria 113 
construída, não é? Mas todos os brasileiros se reuniram inclusive com a sua inteligência, 114 
com o seu conhecimento, com a sua liderança, com a sua capacidade de gestão. Vocês 115 
imaginam que coisa extraordinária gerir toda uma obra do tamanho que foi Brasília, não 116 
é? O Brasil mostrou a sua competência para fazer isso. E o próprio desenho de Brasília 117 
quer dizer que o país queria se ver de uma maneira diferente, queria se ver como um 118 
país indo para a modernidade e não ficando com aqueles padrões todos do começo do 119 
século XX. O próprio desenho de Brasília expressa que o país queria um novo tempo e 120 
para isso todos os brasileiros contribuíram, inclusive financeiramente. Cada um dos 121 
nossos pais e avós de alguma maneira contribuiu para que Brasília pudesse ser feita. 122 
Então, também evidentemente que vieram benefícios e todos nós sabemos que a 123 
construção de Brasília mudou o retrato do Brasil, não é? As estradas vieram unir o 124 
sudeste, o sul, o nordeste, a Amazônia. Tudo isso não teria acontecido se Brasília não 125 
tivesse sido construída. As grandes empresas de construção fortaleceram, o 126 
empresariado brasileiro, a necessidade de ferro e aço fez com que as grandes 127 
siderúrgicas brasileiras acontecessem. Então, Brasília trouxe uma quantidade enorme de 128 
benefícios que vão muito além dela, da própria construção dela, dos benefícios que ela 129 
vem trazendo até hoje. Todo esse Cerrado explorado como agricultura. Isso não seria 130 
possível se não fosse também Brasília, que veio trazer, empurrar o desenvolvimento 131 
para dentro do Centro-Oeste. Eu ainda fui... Há duas semanas atrás, eu fui ao Espírito 132 
Santo e soube de uma coisa que me emocionou. Quando Niemeyer no Projeto dizia tem 133 
que ser de mármore, tem que ser de mármore os pilares, tem que ser de mármore os 134 
pisos, as paredes, eles foram buscar lá na terra do Roberto Carlos, em Cachoeira do 135 
Itapemirim, no Espírito Santo, as jazidas de mármore e de pedras com qualidade para 136 
fazer essas construções e, hoje, esse setor lá no Espírito Santo emprega mais de 50 mil 137 
pessoas. Tem empresas da Itália, empresas de outros países que estão instaladas lá 138 
inclusive explorando junto com empresas brasileiras. Então, é o melhor exemplo de 139 
como a construção de Brasília propiciou o desenvolvimento do Brasil. Bem. Então, 140 
evidentemente que Brasília foi um compromisso nacional e assim tem que ser visto, não 141 
é? Então, cada um dos senhores que moram em Brasília hoje representa todos os 142 
brasileiros no cuidado que tem que ter com essa cidade, com tudo que diz respeito, 143 
como é o caso da Candangolândia, que é o principal centro de memória, porque aqui 144 
estava a primeira instalação da Novacap. Então, todos nós somos responsáveis pela 145 
preservação de Brasília. E outra coisa que me parece extremamente importante para nós 146 
todos é dizer que nós estamos só nos primeiros 50 anos de Brasília. Paris, quando fez 50 147 
anos ainda era um acampamento militar. Então, Brasília está somente começando. Lá no 148 
século XXX, em 2960, Brasília fará mil anos. Então, é nisso que a gente tem que 149 
pensar. A gente tem que pensar no longo prazo. Não pode pensar no imediatismo. Não, 150 
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a casa é velha, vamos derrubar. Não. Nós temos que deixar essa memória para as futuras 151 
gerações, para os jovens de 2960 terem ainda lembranças do que foi a construção da 152 
cidade. Isso é a nossa tarefa. Isso é a nossa obrigação. Então, nesse sentido é que nós 153 
estamos trabalhando para que esse plano de preservação seja a base para nós 154 
alcançarmos 2960 com lembranças do que foi a construção de Brasília. Isso é uma 155 
obrigação de nós todos. Não só dos moradores de Brasília, como dos brasileiros todos e 156 
por isso que Brasília é patrimônio nacional de nós todos, brasileiros. Agora, nesses 157 
primeiros 50 anos foi feita a estrutura de Brasília, a estrutura grande. Nós temos é que, 158 
no desenvolvimento, quando a gente usa a palavra desenvolvimento não é sempre 159 
construção nova, derrubar e fazer de novo. Não. O desenvolvimento é o 160 
aperfeiçoamento também e Brasília tem muito para aperfeiçoar. O arcabouço, a grande 161 
estrutura de Brasília está feita, que foi feita nesses 50 anos. Agora, nós temos que 162 
aperfeiçoar Brasília. Tornar Brasília melhor para os seus moradores, não é? Tornar 163 
Brasília melhor para os seus habitantes. Esse é o nosso trabalho daqui para frente. Até 164 
porque a população brasileira não cresce mais no mesmo ritmo que crescia. Quando 165 
Brasília começou as pessoas tinham... Famílias tinham sete, oito filhos, 10, 15. Me 166 
lembro muito quando eu cheguei aqui em 71. Hoje, as famílias tem dois filhos, três 167 
filhos, um filho. Então, não precisa mais de construir feito louco, porque já há estrutura 168 
para as pessoas. Então, a gente tem que é melhorar, aperfeiçoar, não é? Tornar Brasília 169 
mais humana, diminuir essa importância demasiada que ainda vem daquela época só do 170 
carro, do carro, do carro. A gente tem que tornar a cidade mais habitável para as pessoas 171 
também, para aqueles que andam a pé, para as pessoas que andam de cadeira de roda. 172 
Como é que a pessoa vai circular aqui na Candangolândia em cadeira de roda se não 173 
tem uma calçada, não é? Se não tem uma passagem. A gente tem que pensar que mais 174 
de 30% da população precisa de cuidados especiais, porque ou são crianças, ou são 175 
velhos, ou são surdos, ou são cegos. Nós vamos ficar velhos um dia também e vamos 176 
precisar de ter uma calçadinha para andar para os carros não nos atropelarem. Então, a 177 
gente tem que pensar nesse aperfeiçoamento da cidade daqui para frente e não só em 178 
construir. O tempo de construir, construir, construir já passou. É outro tempo agora. É o 179 
tempo de aperfeiçoar para legar para as futuras gerações uma cidade mais aperfeiçoada. 180 
E como Brasília é patrimônio mundial, todo mundo está de olho na gente aqui. A 181 
UNESCO, a cada cinco, seis anos manda uma missão de especialistas observar Brasília, 182 
como ela faz com os outros sítios patrimônio mundial também. Não é só aqui. Então, 183 
nós temos que saber também que os olhos internacionais que valorizam Brasília como a 184 
única cidade moderna inscrita no patrimônio mundial também tem olhos sobre o que 185 
nós fazemos aqui. Uma outra coisa que me parece importante, e com isso eu vou fechar, 186 
é a questão da paisagem natural em Brasília. Quando foi tomada a decisão de fazer 187 
Brasília, o Plano Piloto e as cidades satélites foi para que houvesse um interstício, uma 188 
distância verde da paisagem que não permitisse com que ficasse como São Paulo, que é 189 
tudo, tudo a gente já não sabe quando é o município de São Paulo, quando é o de 190 
Osasco, quando é o de São Bernardo. É uma coisa contínua. A concepção de Brasília é 191 
diferente. A concepção de Brasília é que sempre o verde esteja presente e isso é uma 192 
obrigação nossa de conservar também. Isso vai estar no plano de preservação também. 193 
Porque se a gente não cuidar vai comendo. Ah, não! Mas é só um pouquinho, é mais um 194 
pouquinho, aqui eu vou invadir um pouquinho. De pouquinho em pouquinho o verde, 195 
que faz parte da concepção de Brasília, vai desaparecer. Então, isso nós temos que 196 
cuidar muito também. E com isso eu fecho aqui a minha participação e agradeço a todos 197 
essa audiência tão cuidadosa que nós estamos sentindo aqui, que vocês estão tendo. 198 
Agradecer realmente esse empenho pela preservação de Brasília, especialmente aqui 199 
dessa Brasília que se chama Candangolândia. Muito obrigada.  200 
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 201 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Passo a palavra para o arquiteto Rafael Rosa para dar 202 
continuidade à apresentação.   203 
 204 
Rafael Rosa – Bom. Bom dia a todos. Eu gostaria de rapidamente apresentar um 205 
pouquinho do que é esse processo de trabalho, né? Quais são as etapas desse processo 206 
que a gente iniciou há pouco tempo, de, digamos assim, de elaboração primeiro do 207 
plano, do plano do plano, né? Do plano do plano de preservação. Para que vocês 208 
possam ter uma ideia um pouco melhor de como também a participação popular pode 209 
nos ajudar a construir esse plano de preservação. Então, rapidamente eu vou mostrar um 210 
pouco para vocês desse processo e também um pouquinho da Candangolândia, uma 211 
primeira leitura que nós fizemos dessa etapa bem preliminar de diagnóstico, para que a 212 
gente possa discutir um pouquinho hoje desse problema, dessas carências que a Briane 213 
colocou agora. Bom. Em primeiro lugar, assim, o que é o plano, né? Primeiro, o plano, 214 
na verdade, ele tem uma função de definir esses parâmetros de uso de ocupação do solo, 215 
os instrumentos de controle e gestão do sítio que ele aborda. No caso, a área de 216 
abrangência do plano, né? E a maneira como acompanhar isso ao longo do tempo. Que 217 
a Briane bem colocou que não um Projeto a curto prazo, é uma coisa que é muito a 218 
longo prazo. Bom. Enquadramento normativo, vamos dizer assim, o enquadramento 219 
legal que se enquadra esse plano é antes de mais nada um plano de desenvolvimento 220 
local, um plano nessa área, dentro do DF como um todo, essa área de abrangência do 221 
plano de preservação. Ele tem essa função de atuar como um plano de desenvolvimento 222 
local e também um plano de preservação patrimonial atendendo a portaria do IPHAN, o 223 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como a Briane já colocou 224 
anteriormente. Essa é a área de abrangência do plano. Se a gente pegar todo o Distrito 225 
Federal, a gente pode ver ali, são quatro RAs, a área do Piloto, Cruzeiro, a 226 
Candangolândia, o Sudoeste e Octogonal e a área do Parque Nacional que está também 227 
envolvida. É claro que o plano de preservação, como a Briane colocou muito bem a 228 
questão do entorno dessa área. Não é só simplesmente essa área, mas esse verde que a 229 
Briane coloca também é uma das questões importantes e que o plano tem a função de 230 
preservar também, de alguma maneira, de algumas diretrizes que podem conter nesse 231 
plano, esse entorno verde que bem, vamos dizer assim, enquadra Brasília na paisagem. 232 
E claro que algumas orientações, assim, para se realizar esse plano são importante se 233 
ter. Como a Briane colocou, eu acho que ele tem três raios, assim, de alcance. Essa 234 
escala internacional, digamos assim, como Brasília patrimônio da humanidade, que são 235 
as cartas patrimoniais. O que são isso? São cartas do ICOMOS, são orientações na 236 
verdade de como gestionar e como atuar sobre os sítios históricos no contexto mundial. 237 
Então, essa é, vamos dizer assim, uma recomendação que vem lá de cima para que se 238 
oriente a gestão e a preservação desses sítios históricos. Claro que as orientações do 239 
IPHAN também são importantes para a confecção desse plano. E também é importante 240 
a gente salientar os documentos que serviram de base para a concepção urbanística de 241 
Brasília e algumas das suas, digamos assim, transformações, porque a primeira coisa é o 242 
relatório do mestre Lúcio Costa, o relatório do Plano Piloto, que é o primeiro 243 
documento que, vamos dizer assim, que começa a conceber Brasília, e os outros 244 
documentos do próprio Lúcio Costa também quando repensou Brasília em algumas 245 
diretrizes 57-85. E, claro, superior a tudo a portaria de tombamento, que trabalha essa 246 
questão das escalas de Brasília, que a Briane introduziu. Bom. Quanto ao plano 247 
propriamente dito e às etapas que nós vamos ter ao longo desse trabalho é importante a 248 
gente colocar, assim, que as etapas preliminares, uma licitação e nós estamos aqui em 249 
função disso e o trabalho efetivamente começou a ser, digamos assim, a ser concebido 250 
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na formulação desse plano que nós estamos... Que eu estou hoje apresentado aqui para 251 
vocês, que é o plano geral de trabalho e o plano de participação da população, que ia 252 
orientar esse processo dessas etapas ao longo do trabalho. A primeira etapa é uma etapa 253 
de caracterização. O que é isso? É reconhecer esses atributos que tem e que elegem 254 
Brasília como patrimônio da humanidade e patrimônio da nação. Então, é reconhecer 255 
um pouco o sítio, né? Essa área de intervenção. Que atributos que definem Brasília 256 
como patrimônio da humanidade. E na etapa que nós estamos agora... Que essa primeira 257 
etapa que eu acabei de comentar é uma etapa de pesquisa, de levantamentos de campo, 258 
de reconhecimento. E a etapa que nós estamos agora é a etapa de diagnóstico, onde a 259 
gente faz o diagnóstico da dinâmica urbana e verifica essas caracterizações, enfim, todas 260 
as condições, digamos assim, do sítio que nós vamos intervir em cima. A fase três que a 261 
gente vê ali é a fase prognóstico. O que é a fase de prognóstico? É a fase onde se 262 
apresentam as propostas. Se faz uma... Se fazem as propostas e se apresenta nessa fase 263 
até concluir na fase do plano de preservação propriamente dito, que é a lei 264 
complementar e a memória do plano, que toda memória, todo esse encontro que nós 265 
temos também. Por isso que tem essa função de estar registrado para que isso seja 266 
anexado junto ao plano com uma memória dele, de toda a elaboração dele desde o seu 267 
início até o fim. Bom. Nesse primeiro levantamento que nós fizemos... Baixar um 268 
pouquinho aqui para aumentar um pouquinho. Aí. É. Deu. Não, está bom. Não, está 269 
bom. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira, vamos dizer assim, análise que 270 
foi feita do sítio, da área de intervenção do plano foi feita uma ficha, digamos assim, de 271 
cada um dos setores, de cada uma dessas áreas da área de intervenção do plano. Onde 272 
alguns campos são preenchidos, assim, com as condições no caso. Desde ali os atributos 273 
que tem lá da concepção original do plano, as transformações que foram incorporadas, 274 
né? Até por último naquele campo que a gente gostaria muito da participação de vocês, 275 
que é as contribuições da população, dessas reuniões que nós vamos ter ao longo do 276 
plano para que isso possa nos ajudar a construir esse plano ouvindo as demandas dos 277 
senhores hoje, aqui. Então, o objetivo, na verdade, da participação da população é que 278 
seja esclare... Esclareça, conscientize e integre, digamos assim, todos à formulação do 279 
plano. Esses são os nossos objetivos principais com a participação da população e 280 
também o acompanhamento do plano, né? Um processo que vai até o final do ano, 281 
digamos assim, e que esses encontros tenham essa função também da gente reportar um 282 
pouco de como está indo esse plano, né? Essas etapas que nós estamos cumprindo e 283 
como podem ser... Os senhores podem colaborar conosco na elaboração desse plano. 284 
Teremos como formas de envolvimento, de participação a consulta pela internet. Se 285 
pode dar sugestões pela internet, pelo site da SEDUMA. Previamente vai estar 286 
disponível já um campo para as sugestões que possam ser dadas, relacionadas com a 287 
preservação de Brasília pelo acesso direto. As reuniões plenárias, preparatórias como 288 
essas que a gente está fazendo hoje, que nessa etapa preliminar de diagnóstico, a etapa 289 
depois de prognóstico. Teremos o seminário técnico também, que envolve os 290 
especialistas na área de preservação, que também é parte, digamos assim, do escopo do 291 
trabalho. E as audiências públicas de apresentação dessas etapas, né? A etapa de 292 
diagnóstico, a etapa de prognóstico, como eu já expliquei anteriormente, e a 293 
apresentação do plano propriamente dito. Além de reuniões temáticas que nós tivemos 294 
com todos os órgãos setoriais, enfim, né? Todas aquelas... Os envolvidos com a gestão 295 
do sítio urbano. Então, nessas reuniões a gente tem como objetivo principal ouvir as 296 
demandas da sociedade. Por isso que ela é dividida em cada uma dessas regiões 297 
administrativas. Para que hoje nós possamos focar nas demandas aqui da 298 
Candangolândia e também... Gostaria também de pedir que... A gente distribuiu no 299 
início um questionário que não precisa ser preenchido agora. No final pode ser. Para que 300 
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a gente possa também registrar as outras contribuições e tem algumas perguntas ali que 301 
a gente fez para que possa ser anexado também ao plano. O seminário técnico, como eu 302 
já comentei, acho que não preciso me aprofundar nisso, nem nas audiências, para a 303 
gente entrar diretamente na área. O público alvo é todo mundo na verdade, todas as 304 
camadas sociais que podem participar do plano de preservação. Um cronograma, na 305 
verdade, bastante aproximado, as reuniões do diagnóstico que estão acontecendo hoje 306 
nessa semana. Teremos ainda as reuniões de prognóstico, com datas a definir, o 307 
seminário técnico e as audiências públicas, que são mais ou menos nessas datas. Ainda 308 
não estão bem definidas, mas é próximo ao mês de abril, julho e setembro ou outubro 309 
desse ano. Bom. Esse é só uma... Só para a gente ter uma ideia da listagem de pessoas 310 
envolvidas no plano tanto da parte do GDF, da SEDUMA, do IPHAN, como que está 311 
aqui hoje, e da nossa equipe que também... Das administrações regionais também. 312 
Então, que é uma equipe de acompanhamento e gestão desse plano por parte das 313 
instituições. Eu gostaria só de apresentar para vocês rapidamente antes da gente abrir o 314 
espaço para os comentários e considerações um pouquinho aqui dessa primeira leitura 315 
que nós fizemos do lugar aqui da Candangolândia. Então, é mais ou menos uma leitura, 316 
assim, com os olhos dos arquitetos, para que a gente possa também suscitar essas 317 
questões e debater hoje sobre os problemas das carências ou as potencialidades, 318 
digamos assim, da Candangolândia. Antes de mais nada os pressupostos da preservação. 319 
Eu acho que a Briane já colocou muito do que eu falaria agora, né? Como Brasília é 320 
patrimônio de todos. Eu acho que um esforço coletivo muito grande e essa paisagem 321 
natural e a cidade, essa relação que a gente pode ver aí nessa foto, né? Que essa linha do 322 
horizonte, que é tão marcante em Brasília. Essa relação com a cidade. Então, a Briane já 323 
colocou também muito bem, é o início de uma cidade. São 50 anos apenas, né? Essas 324 
observações iniciais com relação às normas eu acho que eu já coloquei no outro slide, 325 
mas eu queria falar um pouquinho só antes da gente entrar diretamente na 326 
Candangolândia a questão das escalas, a importância de entender um pouquinho da 327 
concepção urbanística de Brasília, que está muito baseada nessa questão das escalas, a 328 
escala bucólica, que é a verde, que a gente vê aproximadamente ali, essa escala que 329 
define, vamos dizer assim, essa linha de amortecimento que a Briane bem falou, a linha 330 
verde que também permeia a cidade, né? Essa é uma questão importante que a gente vê. 331 
É que a escala bucólica não está só no horizonte ou nessa, vamos dizer assim, nessa 332 
linha dicumeada ou nesse fundo verde, mas também está dentro da cidade. Ela permeia 333 
e entra Brasília e ajuda muito a configurar a paisagem urbana, que é uma das imagens 334 
mais significativas de Brasília. A questão da escala residencial, que a gente vê no Eixão 335 
e a escala monumental e no encontro dessas duas escalas a escala gregária, que é essa 336 
função agregadora, digamos assim, que junta, digamos assim, todo esse encontro de 337 
eixos, como o Lúcio Costa bem comenta, e que tem essa função agregadora de conexão 338 
ou de junção desses espaços. Então, isso é uma, uma... Apenas uma... Só uma 339 
introdução à concepção urbanística e que vocês tem isso bem mais detalhado nesse 340 
informativo que foi produzido aí na... E foi entregue no início da reunião e que tem essa 341 
concepção bem explicitada e que se vocês depois puderem ler e entender um pouco 342 
melhor essa questão. Então, eu vou passar rapidamente para a gente entrar direto na 343 
Candangolândia. Gostaria de falar só algumas coisas que também estão presentes aí no 344 
informativo, que são os valores de Brasília. Alguns a Briane já falou, mas as 345 
superquadras, os conjuntos urbanísticos do Eixo Monumental, a própria arquitetura de 346 
Brasília, que são valores que tem que ser preservados, o sentido de unidade e ordenação, 347 
essa é uma questão importante, o sentido de unidade e ordenação de Brasília. Essa 348 
impressão que passam às pessoas quando chegam a primeira vez em Brasília é um de 349 
seus valores também, que poucas cidades no mundo tem.  350 
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 351 
Briane Bicca – Posso só fazer um parênteses? 352 
 353 
Rafael Rosa – Claro.  354 
 355 
Briane Bicca – Brasília é a única cidade que se vê a forma dela de satélite. É uma coisa 356 
extraordinária que a gente tem que conservar também. O desenho de Brasília é o único 357 
como cidade no mundo em que da imagem do satélite dá para reconhecer. Isso é uma 358 
coisa de louco, dá para dizer, não é? Ao longo desses anos todos Brasília ter conseguido 359 
manter a sua forma. Essa em si já é uma grande riqueza. Por isso que a gente tem que 360 
ter muito cuidado com os espaços verdes porque são eles que permitem a manutenção 361 
desse desenho, porque se não vai virar tudo só uma urbanização e esse desenho do avião 362 
ou da cruz, como a gente queira, vai se perder. Não vai ser mais reconhecível nas 363 
imagens do satélite. Então, vocês veem que alcance tem isso, não é? Obrigada.    364 
 365 
Rafael Rosa – Eu que agradeço, Briane. O Lago Paranoá, que também acho que é um 366 
dos grandes valores de Brasília, que a gente não pode deixar de considerar com esse 367 
espelho, vamos dizer assim, que reflete a cidade. A visão do horizonte e do céu, como 368 
eu já comentei, essa linha do horizonte, da cumeada de Brasília e que caracteriza muito 369 
e só porque ela existe que se pode ter aquela grande frase que o céu de Brasília, como é 370 
importante o céu de Brasília, porque essa linha de cumeada está presente e está sempre 371 
no horizonte em qualquer lugar da cidade, desde a torre de televisão. A gente sempre 372 
está enxergando essa linha de cumeada. Eu acho que um outro valor de Brasília é 373 
Brasília como um local de encontro de culturas do Brasil. O que acontece? Desde a 374 
for... Desde, vamos dizer assim, da construção de Brasília, onde vieram gente de todos 375 
os lugares do Brasil e continuam vindo. Se a gente começa a observar um pouco. 376 
Brasília é a capital administrativa. Ainda tem um fluxo migratório bastante grande, de 377 
pessoas que vem para trabalhar em Brasília. Então, e voltam para os seus... Voltam ou 378 
permanecem em Brasília, mas a cidade como um local de encontro de culturas. A 379 
Briane brinca, às vezes, do sotaque, que é difícil identificar o sotaque de Brasília, mas é 380 
uma das coisas que reflete eu acho que um pouco do que a gente vê nesse encontro de 381 
culturas. Acho que o esforço histórico de construir Brasília, a inserção de Brasília na 382 
história, vamos dizer assim, brasileira, do contexto, onde ela foi conseguir trazer isso. E 383 
eu acho que uns outros valores que hoje nos dizem respeito muito é os acampamentos e 384 
as ocupações populares. Esse também é um dos valores de Brasília. São espaços 385 
extremamente históricos de Brasília, vamos dizer assim, se a gente comparar com um 386 
sítio histórico convencional. Então, eles tem esse grande valor simbólico para a capital e 387 
que notoriamente tem que ser preservado. Bom. Quanto à Candangolândia, eu... Claro 388 
que vocês conhecem muito melhor a história da Candangolândia que eu e muito mais a 389 
localização, mas eu vou levantar alguns aspectos, assim, na nossa leitura urbana desse 390 
primeiro momento que foi... Essa primeira visita que nós fizemos e começamos a 391 
preencher essas fichas que tendem a ser completadas hoje com as contribuições de 392 
vocês, mas essa questão da proximidade, digamos assim, com o eixo sul e a EPIA. Ela 393 
tem uma importância significativa na configuração dessa paisagem, dessa linha de 394 
cumeada desse horizonte. Então, ela está muito presente nessa concepção, digamos 395 
assim, de horizonte de Brasília. O histórico, também, eu acho que nem vou comentar 396 
aqui, mas esse valor, digamos assim, histórico da Candangolândia, de ser um dos 397 
acampamentos pioneiros da construção de Brasília e vocês sabem muito melhor que 398 
nós. E também os locais. Isso é uma das questões importantes que a gente gostaria 399 
muito de tirar proveito, vamos dizer assim, dessa reunião de hoje, é desses locais que 400 
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identificam a memória coletiva do lugar. Isso é um patrimônio que vocês nos ajudam 401 
muito a construir, digamos assim, a construir esse diagnóstico. O próprio prédio, como a 402 
Briane está colocando aqui. Esses lugares que definem a identidade do lugar. Isso é 403 
importante que a gente ao longo desse plano consiga identificá-los e consiga pensar 404 
diretrizes para preservá-los e que eles continuem marcando a imagem no lugar, digamos 405 
assim. Claro que em termos urbanísticos, que a gente for mais especificamente sobre 406 
desenho urbano, a gente, claro, tem uma, vamos dizer assim, uma configuração em 407 
alças, eu vou passar só para o slide, para a gente entrar direto, estruturada através de 408 
uma via de atravessamento, que é a via principal, que a gente está vendo a linha azul. 409 
Então, essas alças e que, vamos dizer assim, estruturam o desenho, digamos assim, da 410 
Candangolândia. Então, é interessante da gente observar um pouco desse lado, dessa 411 
visão urbanística e arquitetônica, digamos assim, do desenho da cidade. Então, essa 412 
configuração, esse traçado também é um dos valores importantes num sítio de valor 413 
histórico a ser preservado, essa questão do traçado, do desenho, que a Briane colocou, 414 
muito bem colocou, do Lúcio Costa, também não só é o desenho do Lúcio Costa, é o 415 
desenho também da Candangolândia. Então, esse é um dos aspectos. A trama urbana 416 
que a gente diz, esse linguajar arquitetônico e urbanístico, a ser preservado também 417 
neste contexto. A gente vem que na via de articulação, esses traçados em alça, que é 418 
bastante típico dos acampamentos pioneiros aqui de Brasília. Então, é uma característica 419 
bem recorrente. Se nós pegarmos lá o Cruzeiro Velho, também tem um traçado um 420 
pouco similar com o traçado da Candangolândia. Claro que os espaços públicos locados 421 
ao longo, digamos assim, dessa de maior relevância para o contexto ao longo dessa via 422 
principal e também finalizando alguns eixos. Então, é importante a gente identificar 423 
esses espaços e registrar isso como esses locais de... Até esses são lugares que a gente 424 
reconhece, mas claro que vocês reconhecem muito mais, esses outros locais que são 425 
importantes para vocês, que é importante que a gente absorva, digamos assim, desses 426 
encontros que nós vamos ter ao longo do plano. Então. Essa... A paisagem que eu já 427 
comentei ao longo dessa linha do horizonte também é uma das questões importantes da 428 
Candangolândia. A Candangolândia ajuda a construir, digamos assim, essa paisagem. A 429 
gente vê que a Candangolândia não tem prédios de dez, vinte pavimentos e que acabam, 430 
vamos dizer assim, marcando essa linha do horizonte. Então, ela se enquadra, digamos 431 
assim, dentro dessa paisagem urbana, dessa linha do horizonte que a gente pode ver de 432 
qualquer lugar de Brasília. A gente sabe que a Candangolândia tem o seu plano diretor 433 
já local, que alguns artigos, né? Essa questão da visibilidade, que consta no próprio 434 
plan... Esse Plano Diretor Local, né? Tanto da Candangolândia para o Plano Piloto 435 
quanto do Plano Piloto para a Candangolândia. Essa questão da visual. Então, a 436 
paisagem característica, só para a gente... Essa pequena leitura, né? Das áreas de 437 
recreação, das áreas comerciais. As vistas do Plano Piloto, que também são, digamos 438 
assim, visuais e importantes a serem preservadas ao longo da área, digamos assim, da 439 
Candangolândia e os prédios históricos. A questão de marcar esses prédios históricos e 440 
valorizar eles como elementos estruturadores do lugar e que a Briane bem colocou no 441 
início. E uma das questões, assim, importantes da gente esclarecer hoje nesse encontro é 442 
a questão do... Que a Briane já colocou também. A Briane hoje falou bastante coisa que 443 
eu ia falar, mas da dinâmica populacional. Na verdade, Brasília, hoje, se a gente pensar, 444 
o boom de crescimento de Brasília já passou. Hoje, tende, pelo menos nessa área aqui 445 
do plano, tende a estar estabilizada. Isso são dados recentes, digamos assim, dos últimos 446 
censo e que o que a gente conclui com isso, digamos assim. A gente conclui que a 447 
estrutura urbana do lugar, ela está praticamente definida em alguns aspectos, em termos 448 
de densidade e morfologia. Então, isso, essa dinâmica populacional, essa demanda tanto 449 
por habitação nem é tão significativa quanto foi alguns anos atrás. Então, esse é um dos 450 
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dados importantes que a gente entende como pressuposto para a elaboração de um plano 451 
de preservação que tende a preservar, mas não congelar a cidade. Esses são os aspectos 452 
que a gente releva nesse primeiro momento. Em termos de tipos edilícios, ou tipos de 453 
edificações, a maior parte com um, dois e até três pavimentos. E a gente notou também 454 
que começam a surgir algumas edificações com quatro pavimentos ao longo dessa 455 
primeira visita que a gente fez. A gente vê que a maioria das edificações tem uma 456 
relação direta com o espaço público, né? Sem os recuos laterais. A gente percebeu isso 457 
também e percebe que isso também é uma das características dos recuos laterais, de não 458 
ter os (incompreensível) do traçado original, que ainda permanece. Os espaços públicos, 459 
né? A gente, como a Briane comentou também, os passeios estreitos e com pouca 460 
arborização. Isso é uma das constantes que a gente vê aqui. A gente vê que as praças 461 
também são bem arborizadas, tem... Algumas delas com um mobiliário em boas 462 
condições, vê que tem centro de lazer. Então, como eu disse, já é uma estrutura urbana 463 
bastante definida. Os padrões das edificações também muito variadas. Edificações 464 
simples, com arquitetura simples. A gente vê que tem a presença das casas do 465 
acampamento ainda já bastante degradadas. É uma das questões que a Briane colocou 466 
no início também, né? De recuperar isso. É possível restaurar essas casas e resgatar, 467 
digamos, esses valores, esses locais como elementos estruturadores da imagem do lugar. 468 
Os usos, a gente sabe, casas unifamiliares. Tem todos os tipos praticamente de 469 
equipamentos locais, todos... A Candangolândia, como eu disse, já é um lugar bastante 470 
estruturado do ponto de vista urbano, digamos assim. A gente vê... Uma das questões 471 
marcantes do lugar é essa ausência de arborização nas vias secundárias no interior dos 472 
lotes residenciais. A gente vê que ao contrário disso, nas vias principais, nas ruas 473 
principais tem... Já tem essa arborização, tem alguma... Tem uma estratégia, digamos 474 
assim, de paisagem... De composição da paisagem urbana como a gente vê aqui na foto 475 
do lado. Então, assim, para finalizar, não me alongar muito, essas observações dos 476 
aspectos marcantes, né? A gente vê que tem obras aqui dentro da Candangolândia que 477 
são de arquitetos famosos, digamos assim, que construíram também Brasília e que 478 
ajudaram, que é le... O (incompreensível), o Lelé, que também talvez sejam valores da 479 
gente resgatar também, talvez de identificar que obras de que possam também... Que 480 
não são conhecidas e que possam também estruturar essa imagem do lugar, que eu tanto 481 
estou falando. A gente vê que ainda está presente as casas do acampamento, que é um 482 
dos aspectos muito importantes da Candangolândia. A igreja São José. E a ocupa... Uma 483 
das questões marcantes também que a gente viu a ocupação nas bordas do 484 
assentamento, né? Aquilo que a Briane falou, dessa questão de ir, né? Nessa questão 485 
verde. De ir um pouquinho, pouquinho ali nessa área de proteção dos riachos. É uma 486 
das questões que a gente observou também. Bom. Essa pequena leitura, digamos assim, 487 
do lugar que a gente fez, que eu reporto aqui em nome da equipe, né? É mais para a 488 
gente, hoje, estimular a conversar e receber as contribuições de vocês. Eu gostaria que 489 
quem fosse contribuir fizesse a inscrição, ali, inscrevesse. Isso é uma questão de 490 
regimento. Nós estamos, então, em pouca gente, mas que contribuísse e nos reportassem 491 
um pouco dos problemas, as carências e deficiências, que a nossa função, hoje, aqui, é 492 
ouvir, muito ouvi-los para ajudar a construir esse diagnóstico.   493 
 494 
Caroline Kunh – Se alguém mais quiser se inscrever, a gente pode dar continuidade às 495 
inscrições sem problema. Vamos começar com a colocação do senhor Carlos Paulista 496 
do grupo de defesa aqui da cidade. Por favor.  497 
 498 
Carlos Paulista – Em primeiro lugar, eu quero parabenizar os nossos visitantes dessa 499 
organização. Eu, como já disse, eu tenho 75 anos, eu tenho 53 anos em Brasília. Eu vim 500 
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com o grupo do Juscelino, do... Esse que faleceu agora, o Doutor Ernesto Silva. Enfim. 501 
Foi aqui nesse lugar que o Doutor Ernesto começou a dirigir Brasília. Eu quero dizer 502 
para vocês que no momento da minha vida eu estou até... Sinto uma dificuldade de 503 
comunicar. Eu estou tentando... Vou tentar passar o máximo da preocupação da nossa 504 
cidade. Então, vocês estiveram aqui... Quer dizer, que eu fiquei emocionado de ver 505 
essas fotos nesse livrinho que vocês fizeram, né? Essas coisas de Brasília, né? Eu me 506 
senti orgulhoso, sabe, de ter ajudado a fazer isso, né? É troço de criança, mas dizem que 507 
as pessoas passam a ser crianças quando atinge uma idade. E eu entreguei para muitas 508 
pessoas algumas coisas escritas aí. Quem não pegou, depois vai pegar. Aqui tem a 509 
síntese. Eu gostaria de defender a Candangolândia. Não é um dever só de nós da 510 
Candangolândia. É um dever de vocês todos. Até da gaúcha que está ali, que morou 40 511 
anos aqui, ela está defendendo, por quê? Defender a Candangolândia é defender a 512 
história do Brasil. Nesse documento fala aqui: os heróis da pátria vindos de todos os 513 
lugares do Brasil. Você entende? Vieram aqui. Se vocês verem aqui como é que nós 514 
chegamos aqui pelas estradas, carroçáveis e tal, tal. Leiam. Eu trouxe justamente para 515 
não ter que falar muito, porque a minha preocupação atualmente e... É a história da 516 
Candangolândia, ela é imbatível. Ninguém destrói. Ela é eterna e sempre outras pessoas 517 
irão falar. Porque que outras pessoas? Porque quem começou defendendo ela, que a 518 
professora sabe, conheceu muito bem, foi o deputado Jorge Cauhy, mas não era 519 
deputado, era um mecânico igual eu. O professor Lauro Campos, que vocês 520 
conheceram, que também é daqui, mora aqui a família até hoje. E, agora, mais 521 
recentemente tantos e tantos outros. Doutor Ernesto Silva. Então, tanto... Eu sou 522 
inspirado por essas pessoas que eu citei agora e poderia citar mais um monte delas. Eu 523 
podia estar em casa. Eu levantei cedo hoje. Não podia ter levantado, porque eu estou 524 
com a pressão, hoje, horrível, entendeu? Mas eu vim, para estar junto com esse grupo de 525 
jovens que estão direcionando essa preocupação com o tombamento de Brasília. Aqui 526 
tem jovens aqui que somando a idade dos dois não dá a minha idade. Parabéns para 527 
vocês que vieram aí. (incompreensível) que não guardei. Mas eu quero dizer para vocês, 528 
viu? Que... Eu quero falar para o pessoal do SEDUMA, a Dona Rejane, sei lá. Eu não 529 
sei se tem da GFIS aqui. Tem algu... É a GFIS, não é ô... Órgão de fiscalização. Parece 530 
que não tem ninguém não, né? Bom, mas não tem problema. Eu acho que a SEDUMA, 531 
porque está nesse documento aqui, é ela que dirige todo esse processo, é a SEDUMA. 532 
Então, eu quero dizer exatamente a vocês. Não adianta nada vocês terem levantado cedo 533 
hoje. Podia estar num clube e tal. Se vir e se não acatar o que a gente está falando. Nos 534 
chamarem para ver as nossas razões e ou as não as razões nossas. Então, eu espero que a 535 
SEDUMA nos convide para esclarecer a denúncia que nos do grupo de defesa da 536 
memória candanga, que esses homens todos fizeram parte, esses que eu falei aqui. a 537 
denúncia que eu faço. Eu quero dizer para vocês da SEDUMA que eu tenho 15 538 
denúncias no nome do governo Arruda, no Buritinga, protocolado, 15. No nome da 539 
administração da Candangolândia, outro tanto, tudo protocolado, porque tudo meu é 540 
feito para montar um processo como eu quero, como nós queremos montar um processo 541 
e hoje eu presumo que isto está sendo gravado, esse encontro está sendo gravado. Então, 542 
é uma denúncia que eu faço. Quinze. Eu quero que a SEDUMA vai na minha casa, 543 
porque a imprensa ter ido na minha casa ver isso. Eu tenho entregue isso. E, inclusive, 544 
para o Ministério Público. Só que até agora não sei porque razão não tive as denúncias 545 
que eu faço. E quais são essas denúncias. Exatamente o que vocês estão defendendo. É a 546 
preservação da área pública, é a preservação dos espaços históricos, da coisa... há pouco 547 
tempo mesmo eu lutei que só vendo para não deixarem derrubar, a professora sabe 548 
disso, o hotel Guarapari. Fui fartamente... A imprensa focou tudo isso. O presidente... O 549 
Doutor Gastal sabe disso. A imprensa tudo sabe disso. Nós fomos derrotados e eles 550 
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derrubaram insensivelmente aquilo, professora, que a senhora conhece, que é o hotel 551 
Guarapari. Nós conseguimos ainda deter a derrubada que vocês conhecem, aquele 552 
redondo do posto da Petrobrás ali e queremos tombar, como queremos tombar também 553 
esse prédio aqui e outros e outros mais. Então, gente da SEDUMA, essa luta não é só 554 
minha, ela é de vocês todos. Então, eu quero dizer para você, no momento, há coisa de 555 
dez dias, eu protocolei em nome do governador atual uma denúncia contra o uso 556 
inadequado e desrespeitoso em praça pública da Candangolândia. Entreguei. Tive a 557 
resposta desse documento. Há três dias. Tem tudo lá. SEDUMA, que vocês vão ter que 558 
ver isso, porque eu estou entregando para a imprensa também. Viu. Porque eu sou muito 559 
fraco. Eu sou muito pequeno. Eu tenho que ter a ajuda de vocês, da SEDUMA, da 560 
professora, da imprensa também. Inclusive, da imprensa fora de Brasília e tive só aqui 561 
os órgãos do governo as assessorias, as coisas todas lá, me mandaram um documento 562 
que foi dado informação da administração, de forma mentirosa, covarde e burra. Foi 563 
entregue para justificar o que eu tinha, o que eu tenho denunciado. É bom que esteja aí. 564 
Repito. Mentirosa. O documento que foi daqui para justificar a ocupação. Burra e mais 565 
outras coisas. Eu digo burra porque é a mesma... o mesmo documento que o Arruda está 566 
preso por causa desse e o que eu quero que hoje vocês saiam daqui sabendo que em 567 
cima disso nós queremos montar um processo de responsabilidade administrativa contra 568 
o governo de todas as suas instâncias, por isso que eu perguntei se estava sendo 569 
gravado. Eu tenho (incompreensível). E eu quero que vocês fiquem sabendo. Nós... 570 
Nesses documentos, pessoal da coisa, são 12 denúncias protocoladas das ocupações. 571 
Desnecessário dizer que é na praça dos estados, que é... Pasmem, senhor, eles 572 
autorizaram uma empresa particular depositar material de construção numa área de 573 
preservação ambiental. Está ali. O jornal, esses dias, era para ter saído. O Correio 574 
filmou tudo aqui. O Correio e o estado de São Paulo, não de forma oficial, a pedido 575 
meu, porque é meu amigo jornalista, teve e filmou tudo, tudo. Pegou pessoas 576 
construindo, pasme professora, em praça pública, igual aqui ao lado. Se vocês saírem... 577 
Aqui ao lado mesmo tem uma dessas horrorosas ocupações, dona Rejane, né? Doutora 578 
Rejane. Aqui. Mas não quero tomar o tempo, porque tem outras pessoas que querem 579 
falar. A única coisa que eu quero professora e o pessoal da coisa... Que vai na minha 580 
casa para vocês verem os documentos protocolados e não é de conversa não. 581 
Protocolados em nome do governo. Protocolados em nome do administrador. Agora, eu 582 
quero... Tudo é feito de minha forma, das minhas coisas, de forma elegante, carinhosa, 583 
porque eu estou de... Eu defendo uma área nobre da história do Brasil. Não é da 584 
histórica da Candangolândia não. Aqui foi aonde os heró... O povo brasileiro desceu. Eu 585 
considero quem construiu Brasília os heróis da pátria, porque é a somatória dos heróis 586 
dos inconfidentes, dos bandeirantes, dos gaúchos lá da, da... Lá. E eu poderia falar de 587 
todos vindos do Norte e Nordeste. Aqui são os bravos candangos, os bravos candangos 588 
são oriundos desta nobre estirpe. Portanto, eu faço parte. Eu saí esses dias. Eu sou o 589 
número 11 desse grupo que está sendo feito no Correio Braziliense, os 50 bravos 590 
candangos. Isso me envaidece muito. Velho gosta dessas coisas, né? Muito obrigado, 591 
gente. Muito obrigado. (aplausos). 592 
 593 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – (defeito no áudio) ... deve ser feito à SEDUMA e 594 
com relação à agressão às áreas ambientais deve ser encaminhada ao IBRAM.  595 
 596 
Caroline Kunh – Eu gostaria de chamar o senhor Edson, da Associação Urbana 597 
Candanga.  598 
 599 
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Edson de Morais Bastos – Bom dia. Meu nome é Edson. Sou presidente da Associação 600 
Urbana Candanga. Representa os moradores aqui, antigos, né? Pioneiros. Está cheio de 601 
pioneiros. Fazia parte da associação dos moradores também. E o... A minha parte aqui é 602 
o seguinte. Eu, como presidente da associação, a gente visa muito aqui os pioneiros. O 603 
meu pai veio para cá em julho de 56. Era mestre de obras. E hoje eu tenho... As minhas 604 
irmãs até hoje mora até de aluguel ainda. Então, com o tempo a família cresceu, cresce. 605 
Nós nascemos aqui, fomos criados aqui e não queremos sair daqui. A problemática é o 606 
seguinte. Porque existem espaços na Candangolândia de áreas... A maioria dessas 607 
residências, quem mora aqui sabe disso, fez uma puxada, fez um negocinho. To... A 608 
maioria. Nós não aceitamos. Já teve, inclusive, tentativa, numa época, de invasão. As 609 
pessoas de fora. Nós não deixamos. Preservamos porque somos daqui. Moramos aqui. 610 
Então existem locais na Candangolândia que realmente casas que tem os puxados que 611 
eu acho que não ferem, não foram construções exorbitantes como foi denunciado pelo 612 
Paulista, mas não são obras faraônicas, que administrativa são feitas, impostas, né? Sem 613 
entrar nesse mérito, porque não creio que no meu caso, no caso da associação é o caso 614 
da moradia dos pioneiros e filhos de pioneiros. Por quê? Há quantos anos, quantos 615 
longos anos nós temos aí. Lutando para tentar regular esse espaço. Tem projeto de lei. 616 
Tem três projetos de leis que foram feitos, politicamente é inviável, porque não tem 617 
voto. Todo político vem aqui, promete, faz um projetinho, não dá voto. O cara vai 618 
embora e fica por isso mesmo. Muda administração, entra administração, só promete, 619 
porque cada um vem com uma ideia. Tanto é que na época do Cristovam não tinha 620 
espaço para criar lote aqui nem nada, mas criaram lote aqui ó. Essas moradias aqui 621 
foram criadas na época do Cristovam, voltados para pessoas que eu não sei nem quem 622 
são. Não tinha, mas criaram. Depois, na época do governo Roriz, criaram, mas deram 623 
mais 22 lotes para PM e Bombeiro ali. Eu sou policial. Não ganhei. Melhor dizer que... 624 
E conheço uns de Planaltina que ganharam e perguntaram onde é que fica 625 
Candangolândia. Será que é bom? E venderam. Quer dizer, criaram-se espaços para 626 
isso. E nós, que estamos aguardando, tem associação, tem tudo, CNPJ, tudo organizado, 627 
aguardando, porque nós não queremos invasão, não queremos nada disso. Queremos 628 
uma regularização, que houvesse um estudo por parte da SEDUMA no caso para esses 629 
espaços (incompreensível) para comprar, que seja. A gente não está pedindo de graça. A 630 
gente mora aqui, a gente sabe disso. Nós não queremos deixar os outros invadirem e 631 
essas áreas públicas que são invadidas, obras aleatórias aí, essas sim, como foi dito da 632 
madeireira, também discordo. Porque me alegaram na época. Nós falamos: ah, podia 633 
criar... Não, não pode criar. Área de preservação ambiental. Mas você vai lá e está cheio 634 
de tijolo, concreto numa área de preservação. Quer dizer, para isso tem autorização. 635 
Agora, para se criar a moradia para o pioneiro, o filho do pioneiro não tem. Então, eu 636 
queria, se pudesse, um estudo nesse sentido, com SEDUMA, para viabilizar um Projeto, 637 
alguma coisa, que regularizassem essa situação. No meu caso nós representamos os 638 
moradores pioneiros (incompreensível) que sabem disso, a necessidade de moradia dos 639 
moradores aqui. Porque eu não quero (incompreensível) Samambaia. Eu não quero 640 
morar na Samambaia. Nasci aqui ué. Eu nasci no hospital de madeira. Aí vai não. Lá na 641 
Samambaia. O que eu vou fazer lá? Não menosprezando a cidade, mas é uma coisa que 642 
é nossa. É um patrimônio. Eu morei aqui. Eu nasci aqui. Meu pai veio para cá há muitos 643 
anos. Então, basicamente o meu interesse em falar alguma coisa é nisso aí, um estudo. 644 
Fosse feito realmente um estudo, honesto, não político. Porque político eu sei que não 645 
resolve mesmo. Porque se resolvesse já tinha resolvido. Entra governo, sai governo, 646 
promete. O resultado hoje está aí. O governador está lá. Então, muda. O governo muda, 647 
a política muda, mas aí não. Aí é lei. É uma coisa debatida e estudada e o meu interesse 648 
é trazer isso aí. Só isso que eu queria falar mesmo e agradecer. Obrigado. (aplausos).  649 
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 650 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu não sei exatamente que área o senhor está 651 
falando, mas o plano de preservação, ele pode efetivamente avaliar algumas áreas que 652 
sofreram invasão e verificar se é possível ou não esta regularização. Eu imaginei que 653 
fossem as chácaras, mas o Maurício está me dizendo. É em relação às chácaras? Em 654 
relação à chácaras já está prevista a regularização delas dentro do PDOT. Então, é uma 655 
questão de dar encaminhamento nisso.  656 
 657 
(intervenção feita fora do microfone)  658 
 659 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Sim. Ah, sim. E tem a questão de norma, né?  660 
 661 
Caroline Kunh – Só para fazer um lembrete que a gente entregou dentro das pastinhas 662 
fichas que contém espaços para sugestões e comentários. Então, se vocês tiverem 663 
demandas mais específicas, áreas. Se vocês quiserem colocar isso descrito. Depois todo 664 
esse material, ele vai ser compilado e vai servir de apoio para o material do diagnóstico. 665 
Eu gostaria de chamar o senhor João Ernesto... Hermeto? Hermeto, administrador da 666 
cidade.  667 
 668 
João Hermeto (Administrador da Candangolândia) – Bom dia a todos de novo. 669 
Respeitosamente quero algumas palavras. Gostaria de rebater educadamente, sem 670 
leviandade, sem covardia como fui acusado aqui sentado. Mas como homem público 671 
que sou e estou, como servidor de carreira do GDF que sou, que esse cargo de 672 
administrador estou e brevemente estarei passando ele, quero o mesmo tempo que o 673 
senhor Paulista teve para falar. Não na prerrogativa de administrador, mas de cidadão. 674 
Primeiro, eu gostaria de me transportar o tempo a três anos e três meses atrás, quando 675 
assumi a administração da Candangolândia interinamente. Fui nomeado. Sou policial 676 
militar de carreira, professor e o Governador Arruda me nomeou administrador interino 677 
até arrumar um nome aqui. Cheguei a essa cidade. Desculpe a franqueza e isso falo 678 
abertamente, uma cidade abandonada, uma cidade escura, uma cidade onde a desordem 679 
era visível. Não falo por mim, que é até difícil falar da minha gestão, mas as pessoas 680 
falam por mim. A resistência, ela é democrática e eu respeito. Eu me deparei com todas 681 
as áreas públicas invadidas, as áreas aqui citadas que já estavam invadidas. Me deparei 682 
com uma cidade onde a praça dos estados, que respeitosamente coloquei o senhor 683 
Paulista dentro do meu gabinete, meu não, da comunidade que represento, sem a 684 
legitimidade do voto, mas represento pela nomeação do governador pelo Diário oficial, 685 
um decreto. E discuti com ele. Essa praça dos estados que ele tanto cita era um lugar 686 
escuro, cheio de mato e entulho e um Fe... O quiosque que ele representa, a área de 687 
invasão que tem lá, que ele diz, era um ferro velho que estava lá há 20 anos, 15 anos, foi 688 
uma banca de revista e qualquer morador aqui sabe disso. Os quiosques, nenhum 689 
quiosque foi implantado. Está sendo implantado agora num plano de ocupação aquelas 690 
pessoas que tem mais de 10, 15, 20 anos e eu me... Vou deixar essa parte para o meu 691 
diretor de serviço público responder sobre ocupação de quiosque e tudo, que ele está 692 
mais atento e eu deixei na mão dele essa responsabilidade de fazer justiça em pessoas 693 
que estão aí há 20 anos, 15 anos no meio da rua e não só por empresários como eu fui 694 
ofendido aqui de burro e de outras coisas mais aqui. Essa praça dos estados, senhoras e 695 
senhores, digníssima arquiteta, não existia. O senhor Carlos Paulista nunca teve praça 696 
dos estados, mas eu respeito a idade, respeito a convicção, a ideologia dele. Quantas e 697 
quantas vezes nós discutimos o Projeto dentro do meu gabinete. O meu arquiteto, o meu 698 
não, da administração, teve que modificar o projeto várias vezes, várias vezes para 699 
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atender o senhor Carlos Paulista. Eu sentava com ele na casa dele, discutia com ele, 700 
tomava café com ele, levava ele, o que você acha de fazer assim, assim e assado. Não, 701 
está bom. Vamos lá e tal. E eu fiz a praça dos estados não do jeito que ele queria, 702 
porque não tem condição de fazer um obelisco de igual em Washington. Primeiro, nós 703 
não temos recursos, porque a grande vontade dele e respeito é esse obelisco. Segundo, o 704 
meu arquiteto vai falar. Que a Infraero já disse, que nessa área não pode ter. Já tem 705 
estudos feitos sobre isso aí. Mas tudo bem. Tinha uma coisa, secretária, que 706 
atormentava toda a Candangolândia, o barulho, as festas juninas, porque vocês sabem. 707 
Toda cidade precisa das suas datas oficiais. O carnaval, a festa junina, o aniversário da 708 
cidade. Nós temos que ter um local propício para isso. Então, nós usamos a praça dos 709 
estados, fizemos, colocamos as bandeiras. Discuti a posição das bandeiras com o senhor 710 
Carlos Paulista. Ele me levou até aonde o fornecedor de bandeira. Eu quero dizer isso 711 
bem claro. Ele me... Um parceiro que me ajuda, me ajudou muito e eu, em respeito a 712 
ele, sempre batendo e trabalhando nessa tecla. Fizemos a praça dos estados não do jeito 713 
que o senhor Paulista queria, mas com os poucos recursos que nós tínhamos. E lá é feito 714 
o local de eventos. Nós montamos os palcos e tudo nas datas comemorativas e 715 
mandamos o som para a EPIA e não incomoda ninguém. Eu me deparei. Eu não tenho 716 
medo. Graças a Deus. Eu sou um cearense que vem como ele. Ele conhece a minha 717 
mãe. Vim do Ceará com seis irmãos sem pai, sem pai. Eu quero falar isso porque a 718 
mesma história que ele tem eu conhecia. Eu vendia, e eu não tenho vergonha de falar 719 
isso, coxinha na oficina que ele tinha no Núcleo Bandeirante. O senhor lembra disso 720 
Senhor Carlos Paulista? Naquela oficina que o senhor tinha, que eu, meu irmão te 721 
vendia coisas lá e depois minha mãe montou um botequinho lá no Bandeirante, que 722 
pegou fogo e nós ficamos no meio da rua. O senhor lembra disso senhor Carlos Paulista. 723 
Eu não tenho vergonha de dizer isso, que sai com os meus irmãos fugindo da fome do 724 
Ceará e me instalei no Núcleo Bandeirante e desde cedo sabia de um propósito na 725 
minha vida. Eu tinha tudo para dar errado, mas eu fui em frente. Trabalhando e vendo 726 
os meus colegas, isso é um desabafo, enveredarem pelas drogas, pela marginalidade. Eu 727 
sempre disse uma coisa. O que vai me salvar é o estudo. O que vai me salvar é eu 728 
estudar. Eu estudava naquele colégio Cinco, onde a minha mãe trabalhava de cozinheira 729 
e a única refeição que eu fazia era o lanche do colégio. Viu senhor Carlos Paulista? O 730 
único lanche que eu fazia era... Eu esperava minha mãe chega, que ela trabalha nas 731 
cantinas de obra da construção e 11 horas da noite ela chegava com um saco de pão, por 732 
isso que meu filho pergunta até hoje:  Pai, porque o senhor gosta tanto de pão com café? 733 
Porque naquela época, meu filho, não tinha mamão, não tinha melão. E meu filho 734 
pergunta isso para mim, de 12 anos. Pai, porque o senhor tem tanta televisão em casa? 735 
Porque eu tenho tanta televisão em casa, porque eu me reporto àquele garoto pobre que 736 
ficava na porta da sua casa, senhor Carlos Paulista, que o senhor tinha televisão e muito 737 
bem, para assistir, pelas frestas. O senhor lembra disso, senhor Carlos Paulista? Eu 738 
lembro muito bem. Eu tinha 10 anos, 12 anos. (incompreensível) dos apelidos que os 739 
seus mecânicos colocavam nas coxinhas da minha mãe. Eu lembro disso aí. Desculpa. 740 
Peça um pouquinho de água lá. Eu lembro muito bem disso aí. Mas não me furto a isso. 741 
Porque eu estou dizendo isso? Eu estou falando de onde eu vim, da minha origem. Eu 742 
não tenho pacto, compactuo com ninguém aqui dentro dessa cidade. Os índices de 743 
pesquisa que da melhor administração do governo durante quatro anos foi porque eu 744 
não tenho medo, foi porque talvez eu passei por isso tudo e não tenho  rabo preso... 745 
Desculpa a falta... A expressão vulgar, com nenhum empresário aqui dentro dessa 746 
cidade. Como, senhor Carlos Paulista, eu iria inaugurar uma praça com uma favela da 747 
rocinha na entrada da cidade? Desculpe, que eu não tenho nada contra os favelados, 748 
com nada disso. Aqueles barraquinhos dos quiosques. Vocês lembram aqueles 749 
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quiosques como é que era? A senhora lembra na entrada da cidade como era? Alguem 750 
lembra? Que as pessoas chegavam... E eu não podia pegar um trator e passar por cima, 751 
que eram pessoas que estavam ali, como eu, aquele garoto pobre que ficou lá atrás. O 752 
João Hermeto lá de trás. Talvez seja por isso que eu tenha tanta sensibilidade com esse 753 
povo que está no meio da rua há vinte anos, como aquela mulher que o senhor está 754 
perseguindo agora com esses documentos infundados do senhor, que eu vou responder 755 
no Ministério Público e eu estou respondendo, que todos os documentos que o senhor 756 
mandou para o Ministério Público eu respondi. O senhor sabia disso? Eu fui lá 757 
responder. Agora, o senhor está chamando a imprensa e vou responder para a imprensa, 758 
porque eu não estou dando quiosque para ninguém aleatoriamente e essa ocupação que 759 
o senhor está falando, ela já existia, quando eu só transferi de lugar. Ela já existia aqui 760 
atrás do Corpo de Bombeiro, na área de proteção aqui dos escoteiros. O senhor sabia 761 
disso. E vou responder também. Estou respondendo. E eles pagam taxa de área pública. 762 
E eu, o cidadão que refutou a mim aqui, o senhor presidente da associação, que mora no 763 
setor de chácara e diga-se de passagem, todas áreas avançadas, todas invasões que 764 
fizeram lá, que quando assumi estavam já todas lá. O que eu trouxe foi dignidade para a 765 
área onde você mora, asfalto, luz, iluminação, segurança e fizemos a avenida contorno, 766 
que valorizou a sua casa, não sei de quem, que você acha que você não tem casa, que 767 
precisa, aonde o senhor mora, que valorizou 100%. Antes, o senhor tinha que fazer uma 768 
volta para sair da... É mentira minha? Se for, o senhor pode me interromper. Se eu 769 
estiver mentindo. A área onde o senhor mora, que só tinha lama, poeira, droga, 770 
escuridão, nós abrimos sim com determinação. Tiramos todas as áreas de invasão que 771 
tinha lá. Porque o senhor não fala isso, senhor Carlos Paulista? Que as invasões iam até 772 
a cerca do zoológico e uma senhora se deitou na frente do trator e disse que aquela 773 
chácara era dela. Eu falei que não era, que era área pública. É, mas eu estou há 20 anos. 774 
Eu falei: não, mas a senhora vai abrir e eu vou deixar... a senhora vai deixar eu passar 775 
com a máquina porque a senhora vai afastar a sua cerca e ela continuou com a cerca 776 
dela e ela teve o discernimento que era um progresso que nós estávamos fazendo na 777 
cidade para ela e para todo mundo e fizemos o setor de chácaras sim, que hoje é uma 778 
realidade. Hoje, os moradores são felizes. Aquelas crianças que brincavam na lama e no 779 
esgoto e na poeira, hoje tem dignidade. É mentira senhor Edson? Vamos para as 780 
ocupações irregulares que o senhor Carlos Paulista chamou a imprensa e eu já respondi. 781 
A lei... O senhor Prates pode falar melhor dos quiosques, que foi aprovada. Está tudo... 782 
Foi mandado o plano para a SEDUMA, os documentos estão todos lá. Não tem um 783 
parente. Eu tenho uma irmã aqui dentro da Candangolândia, que o senhor conhece 784 
senhor Carlos Paulista, que á teve trailer aqui dentro, que é a dona do crepe ali, a Meire, 785 
que ela paga aluguel, aluguel e ela nem foi e não vai ser contemplada com quiosque 786 
aqui dentro, porque a minha gestão é impessoal. Quem está sendo aceitado, senhor 787 
Carlos Paulista, são pessoas como a dona Julieta, que vendia coisa na rua, aquela minha 788 
mãe, há 20 anos atrás, há 30, 40 anos atrás, que tinha um direito. Se a lei me faculta 789 
isso, eu vou assentar sim. Eu vou... Desculpe, gente. Eu estou desabafando. Eu vou 790 
assentar sim. Porque ela está lá há 20... Essa senhora que ele está falando, da praça lá, 791 
que é a praça que ele excomungou, que eu fiz a praça da bíblia e ele excomungou 792 
contra, porque ele não acredita em Deus. Me interpelou na rua e disse: você não vai por 793 
uma bíblia no centro da Candangolândia. No centro da Candangolândia com os dizeres 794 
de que o estado é laico. Eu não acredito em Deus. Está lá. Vá na praça da Bíblia. Eu 795 
pego jovens evangelizando, dia de sábado lá pregando a palavra para aqueles jovens que 796 
estão na droga. E o senhor Carlos Paulista foi contra essa praça. Senhor Carlos Paulista 797 
é contra o progresso da Candangolândia e eu respeito o senhor. Não vou nunca ofender 798 
a honra do senhor como o senhor fez comigo, me chamando de burro, me chamando 799 
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de... Está anotado aí. E nem vou mover uma ação contra o senhor não. Sabe por quê? O 800 
senhor sabe. Pelo carinho que minha esposa tem pelo senhor e que eu tenho também, 801 
mas está destruindo aos poucos e diluindo. O senhor pode ter certeza disso. Está 802 
destruindo um pouco, mas eu peço a Deus, em oração, para ele reconstruir isso em mim. 803 
Reconstruir. E está chegando a hora de eu sair, senhor Carlos Paulista, e eu quero sair 804 
de cabeça erguida, de pegar uma Candangolândia esquecida, onde a gente tinha a fama 805 
de comedor de capivara, senhor Carlos Paulista, e hoje recebeu um médico, que tem 806 
uma clínica no centro de clínica sul, que mora nas QNA, naquelas casas mais bonitas e 807 
dizer assim: administrador, eu não conhecia a sua cidade, mas ouvi falar tão bem da sua 808 
cidade, do jeito que ela cuidada, que o senhor põe o celular no muro, que o senhor anda 809 
com uma moto de porta em porta anotando as demandas, que sou um médico muito bem 810 
de vida, que vai vir morar aqui, anotando as demandas, porque, senhora secretária, eu 811 
não faço demagogia. Eu vivo o que eu falo. Eu ando sim há mais de três anos em cima 812 
de uma moto com uma sirene ligada. Sabe para que? Porque o homem público não tem 813 
que ficar dentro do gabinete se trancando e com assessor disso, assessor daquilo e chefe 814 
de gabinete. E se a senhora bater na porta de qualquer pessoa da Candangolândia 815 
aleatoriamente vai dizer que o administrador já esteve lá, já procurou saber a demanda 816 
dela. Se tem um buraco na rua, eu vou na porta, anoto. Se a demanda é para o diretor de 817 
obra, vai para o diretor de obra. Se a demanda é para o diretor de serviço público vai 818 
para o diretor de serviço público. O nome e o telefone, Doutora. E ele tem dois dias para 819 
dar a resposta. Isso chama-se padrão de qualidade. Isso chama respeito com aquele 820 
sujeito que paga os impostos e paga os nossos salários. Essa é a minha gestão que tão 821 
falada está graças a Deus. Não pelas ocupações irregulares, mas sim por uma cidade 822 
hoje que atrai gente como esse médico que comprou uma casa, que ele estava numa 823 
roda no Lago Sul, ele contando a história para mim, e o pessoal começou: uai, você 824 
mora na Candangolândia? Vai morar na Candangolândia. E ele respondeu: você não 825 
sabe o que é a Candangolândia. É uma cidade extremamente bonita, organizada, 826 
policiada. Por ser policial, graças a Deus, é padrão aqui dentro. E cinco quilômetros do 827 
Plano Piloto. E agora mais com essas aberturas dessas vias agora. Eu estava numa 828 
entrevista na Rádio CBN e o repórter me perguntou como é que eu definiria 829 
Candangolândia na estrutura do Distrito Federal. Eu fui... Até riram. Eu disse o 830 
seguinte. A Candangolândia é a 417 Sul. Você sai da 416, você pula o zoológico e 831 
chega na Candangolândia e a pista que o senhor Edson hoje tanto usufrui, que não tem 832 
mais lama para o carro dele, que não tem mais poeira para os filhos dele, que tem 833 
iluminação para a segurança dele, que tem policiamento dele, que tanto valorizou aonde 834 
o senhor mora senhor Edson, com todo o respeito, quantas vezes o senhor veio dentro 835 
do meu gabinete e eu atendi o senhor, suas demandas? Mandei para SEDUMA. E essa 836 
ocupação aí que está e o senhor se referiu. O senhor sabe muito bem que é desde... 837 
Quantos anos? Se eu tiver mentindo, eu só modifiquei de local. Porque os moradores 838 
estavam... os carroceiros sujavam muito aquela rua. Mas deixa eu contar só um 839 
pouquinho. Essa área de preservação ambiental que ele fala, Doutora, era um lixão, 840 
Doutora, lixão que tinha rato, macaco, o diabo outro lá. Quando eu assumi essa 841 
administração era montanha de lixo que tinha lá dentro. Aí eu (incompreensível) com o 842 
empresário. Ele paga todas as taxas corretamente. Ele... fizemos uma parceria, como 843 
está sendo feito na Candangolândia. Ele ajuda a manter a área limpa, ajuda a manter. 844 
Cercou aquela área. Ajuda. Ajuda sim. Vai lá. Ainda é lixão, mas não é como antes. Lá 845 
é um transbordo hoje. Então, senhor Carlos Paulista, senhor Edson, essa ocupação já 846 
existia há muito tempo. O que eu fiz foi racionalizar ela. Porque ninguém tem... Pode ir 847 
contra os empresários não, gente. Aquele quiosque que o senhor tanta reclama gera 14 848 
empregos aqui dentro. Catorze. Ele fez uma cascata. Aquela área ali, hoje... Faça uma 849 
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pesquisa com todos os moradores. Eu acho que dois ou três, o senhor Carlos Paulista é 850 
contra, 99,9 é a favor. Porque a área lá era totalmente abandonada. Era lixo. Não tinha 851 
iluminação. Como que eu vou por uma praça num local daquele sem atrair ninguém. A 852 
senhora que é arquiteta, a senhora que tem a sensibilidade de ocupação, de tudo isso. A 853 
senhora sabe muito mais do que eu. A senhora sabe que onde eu vou fazer uma praça, se 854 
eu não tiver algo que traga as pessoas eu vou ser processado depois, sabe por quê? 855 
Processado ou acusado de usar o dinheiro publico indevidamente, porque não ia 856 
ninguém naquela praça. A praça que o senhor Carlos Paulista disse que existia. Que... 857 
Nunca tinha existido. Existiu na nossa gestão. E as ocupações dos quiosques. O senhor 858 
Prates vai dizer detalha... Você sabe porque o senhor não teve resposta, senhor Carlos 859 
Paulista, só da imprensa que está vindo, do Correio, porque o senhor tem um amigo no 860 
Correio, que o Correio vive fazendo matéria para o senhor por causa do seu amigo 861 
Coutrinho. Você sabe que só o Correio veio, porque eu já respondi no Ministério 862 
Público. O senhor não sabia disso não? Fui já. O senhor já me levou no Ministério 863 
Público. Eu sentei com a promotora, expliquei, expliquei, expliquei. O senhor pode me 864 
mandar de novo, que eu vou de novo, mas o senhor não vai impedir, enquanto eu sou 865 
administrador, com todo o respeito que eu lhe tenho, o progresso dessa cidade. Hoje, 866 
nós temos orgulho de como esse médico que tem uma clínica aqui vir morar em 867 
Candangolândia. Hoje, nós temos orgulho quando a pessoa vai comprar alguma coisa e 868 
dá o nome Candangolândia. Já falam assim: é lá que tem o cara da moto? É senhor 869 
Carlos Paulista, mas o cara da moto não faz política barata não. O cara da moto não usa 870 
o cargo em benefício próprio. Eu, como morador daqui, senhor Carlos Paulista, como 871 
vendinha coxinha na sua, na sua... E o senhor era um homem bem de vida, viu senhora 872 
Carlos Paulista. Eu lembro muito bem. Talvez hoje o tempo... Mas o senhor é muito 873 
bem de vida. Não precisava, como o senhor tem raiva daquele comerciante, que plantou 874 
o bosque lá. O senhor foi pedir dinheiro para tinta pintar as mesas. Desculpa. Já que o 875 
senhor foi falar assim e ele negou para o senhor e o senhor tem ódio dele. Talvez 876 
naquela época, senhor Carlos paulista, o senhor não precisaria de tinta para pintar as 877 
bandeiras, porque o senhor era um homem muito rico, bem sucedido, e eu vendia 878 
coxinha na sua oficina. Então, para finalizar, eu quero responder a todos os senhores e 879 
senhoras da SEDUMA e vou pedir licença depois disso porque tenho um compromisso 880 
inadiável, que é com a minha esposa e esse eu não largo, porque o que eu tenho melhor 881 
na minha vida é a minha família. Graças a Deus. Graças a Deus. Vindo de onde eu vim 882 
construir uma família, com muito orgulho. Sou casado com uma advogada que gosta do 883 
senhor e ela vai me defender. Ainda bem senhor Carlos Paulista que tantas ações o 884 
senhor faz comigo pelo menos uma coisa é boa, eu não vou pagar advogado. Diga-se de 885 
passagem, uma excelente advogada. O senhor confirma. Então, pode fazer as denúncias, 886 
pode, que eu vou respondendo e vou sair agora, talvez saia da administração com a 887 
maior aprovação jamais vista no Distrito Federal. Não queria falar sobre isso. Será se 888 
ele está certo ou todo mundo aqui está errado. Estou entregando o centro de saúde, 889 
Doutora, que eu gostaria que o senhor fosse para a inauguração, senhor Carlos Paulista. 890 
Dia 31. O centro de saúde caía aos pedaços. Caía aos pedaços. Me deram 150 mil reais 891 
para reformar. Aí ele é contra qualquer tipo de empresário. Empresário, senhor Carlos 892 
Paulista, ele é necessário para a vida, sem contaminação, senhor Carlos Paulista, sem 893 
jogo de favores. Eu vou explicar isso porque e vou dizer no dia da inauguração. O 894 
empresário que ganhou a licitação da carta convite é aqui da Candangolândia. É o 895 
empresário Darci. O senhor sabe o que ele fez? Ele abriu mão do lucro dele em 896 
benefício da cidade e colocou mais dinheiro para reformar. Se a senhora entrar no 897 
centro de saúde, com 150 mil, nós ampliamos, reformamos, trocamos tudo. Uma obra 898 
que ia custar quase 300 mil reais. Está lá, dia 31. Vai virar modelo, senhor Carlos 899 
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Paulista, para o Distrito Federal. Vai virar modelo. Está lá para todo mundo ver que nós 900 
vamos inaugurar. E você sabe como é que foi isso, senhor Carlos Paulista? Sabe quem 901 
me deu os blindex, senhor Carlos Paulista, do posto? Blindex, daqueles blindex igual ao 902 
Hospital do Lago Sul. Um empresário daqui, que foi tirar o alvará de construção 903 
daquelas concessionárias bonitas e ele virou e nós resolvemos, dentro da legalidade, né 904 
Adriano? Você que aprova os projetos. Nada aqui é ilegal. E ele disse assim: 905 
administrador, o que eu faço para lhe ajudar. Aquela palavra que vocês sabem muito 906 
bem o que eles querem dizer com isso. O senhor vai me ajudar sim, Doutor, sabe como? 907 
Me dá uns empregos que não tem certa qualificação, de vigilante, de limpeza para uns 908 
moradores aqui que estão precisando. Esse é o meu contato com os empresários senhor 909 
Carlos Paulista e eu não tenho vergonha de dizer isso não. O senhor me dá os blindex 910 
que o dinheiro não vai dar para reformar o posto de saúde. E ele deu os blindex senhor 911 
Carlos Paulista. E sabe o que eu pedi para ele, senhor Carlos Paulista, o senhor que 912 
tanto preserva o grupo de memória candanga, que se resume ao senhor, veio colocar. 913 
Você sabia que a Peugeot, agora diz: Peugeot Candangolândia? Você sabe porque 914 
senhor Carlos Paulista? Porque todos eles tinham vergonha de falar o nome de 915 
Candangolândia e quando eles vem aqui precisar de algum favor, eu digo assim: olha, 916 
eu quero que você coloque o nome da Candangolândia nas propagandas de televisão. E 917 
agora estão colocando. Que o Projeto aprovado aqui mostra a Candangolândia de hoje. 918 
É esse o meu desabafo. Desculpe aos senhores e senhoras aqui da SEDUMA. Desculpe 919 
aos meus colegas da administração. Desculpe senhor Carlos Paulista, o senhor. E eu vou 920 
pedir a Deus, sem demagogia, que ele lhe dê em oração mais aquela vontade de ter 921 
aquele recomeço com o senhor, que está diminuindo. É igual as coisas que vai 922 
diminuindo sabe, de tantas as agressões que o senhor faz à minha pessoa. Mas eu, 923 
sinceramente, tenho idade de ser seu filho e respeito o senhor. Agora, cuidado, senhor 924 
Carlos Paulista, porque tem muita gente aqui dentro da Candangolândia que o senhor 925 
vai entregar cartaz, bilhetinho contra mim que joga na cara do senhor. Cuidado que 926 
alguma hora dessa um senhor de idade pode não ter a paciência que eu tenho e eu não 927 
vou representar contra o senhor, contra essas palavras não, porque eu vou respeitar a sua 928 
idade. Pode me denunciar. Denuncie os quiosques, denuncie todas as ocupações 929 
irregulares, mas o senhor pode ter certeza de uma coisa, eu vou sair daqui de cabeça 930 
erguida, com 20 anos morando na Candangolândia, de Bandeirante e Candangolândia, e 931 
vou ter a certeza que eu, João Hermeto, humildimente e minha equipe deixamos a nossa 932 
marca na cidade. Não de deixar invasão de terra pública, mas sim de uma administração 933 
que organizou e orgulha Candangolândia para todo o Distrito Federal. Muito obrigado. 934 
(aplausos).  935 
 936 
(intervenção feita fora do microfone) 937 
 938 
Carlos Paulista – Então, já foi explicado aqui. A única coisa. Eu fui citado muitas 939 
vezes, mas foi... Eu vendi o meu peixe e ele defendeu. Tudo isso aí é democracia. Muito 940 
bem. Só que ele foi um pouco duro comigo, mas não tem problema. Eu não vou debater. 941 
Até porque eu sou deficiente auditivo e eu não alcanço todo o processo, mas uma coisa 942 
só eu falo para o pessoal da SEDUMA em defesa de tudo o que aconteceu, da palestra, 943 
em defesa de tudo que ele falou aqui. Eu peço para a SEDUMA, para o comando desse 944 
movimento, que me convoque para eu mostrar todos os 12 ou mais documentos 945 
protocolados em nome do governo que ele representa e em nome dele. Muito obrigado 946 
pelo espaçozinho que vocês me deram, viu?  947 
 948 
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Caroline Kunh – Eu apenas gostaria de pedir para as próximas pessoas que se atenham 949 
ao tema da reunião, por favor, e gente tem tempo, e a gente está deixando um pouco 950 
mais esse tempo em função da presença de todos, mas que se atenham ao tema da 951 
reunião, por favor. Agora, eu gostaria de chamar o senhor Zoroastro Martins Prestes. 952 
 953 
Zoroastro Martins Prestes – Bom dia a todos. Eu agradeço aqui essa brilhante mesa aí 954 
que está aqui na Candangolândia. A vinda deles para discutir os problemas. Por quê? 955 
Porque nós estamos aqui na Candangolândia também há muitos anos e nós fomos aqui 956 
durante mais de dez anos presidente do Conselho Comunitário e a gente que buscava 957 
todas as coisas. Ia lá na câmara buscar orçamento, buscar a reconstrução de muita coisa 958 
e finalmente a gente foi convidado pelo João Hermeto para participar aqui na 959 
administração e viemos ocupar o cargo de diretor de serviços públicos e nesse cargo a 960 
gente tem procurado fazer tudo para o bem da Candangolândia, porque nós só olhamos 961 
a Candangolândia, entendeu? Nós estamos aí para ajudar a preservar, para ajudar a fazer 962 
o que for possível para essa Candangolândia, por quê? Porque nós amamos essa 963 
Candangolândia e escolhemos aqui para morar e não vamos sair daqui e aqui estamos 964 
para qualquer dúvida, qualquer problema aí. Então, eu queria dizer rapidamente o 965 
seguinte. Os quiosques estão sendo implantados através de uma lei que foi assinada pelo 966 
governo. Essa lei, ela estabelece que nós teríamos que apresentar um plano de ocupação 967 
à SEDUMA e isso nós fizemos, juntamos a isso crockies, juntamos o mapa de 968 
localização e já participamos de várias reuniões lá na SEDUMA junto com a Rejane, 969 
junto com o Maurício e esse problema está todo sendo discutido e não se está colocando 970 
ninguém que está chegando aí agora. São pessoas que estão com 20, 25 anos aí e que 971 
estavam, às vezes, localizados embaixo de uma cobertura até de lona. Então, está se 972 
adequando a isso aí, mas tudo isso dentro dos padrões estabelecidos pela lei e pela 973 
SEDUMA. Não se está fazendo nada irregular. Mesmo porque nós jamais aceitaríamos 974 
fazer qualquer coisa irregular. Nós já participamos inúmeras vezes com o senhor Carlos 975 
Paulista, de várias pendências na cidade. Ele sabe disso e dentro desses três anos que 976 
nós estamos aí. A gente tem colaborado muito para a conclusão de 20 obras que estão 977 
sendo feitas na cidade e a última está sendo essa conclusão do Centro de Saúde. 978 
Fizemos aí obras da escola, que é uma obra fenomenal, que é a escola Júlia 979 
Kubitscheck, onde se aplicou quatro milhões e meio e ali se... Nós... Três dias para a 980 
inauguração, nós passamos indo lá três vezes no dia para dizer para os alunos que não 981 
estragassem a escola, que a escola era proveniente de impostos pagos pelos pais, por 982 
toda a comunidade. E no dia da inauguração servimos lá um cachorro quente para eles e 983 
resultado, a escola nossa é a única que não foi pichada ainda dentro do Distrito Federal. 984 
E para a retribuição disso, nós colocamos ao lado da escola uma pracinha, que chama 985 
praça do estudante e ali colocamos uma mini biblioteca, colocamos umas mesas, 986 
colocamos ali várias coisas de interesse desses alunos e diariamente a gente manda ali 987 
os jornais da cidade para que eles possam ler e se orientar, de se educarem. Então, essa é 988 
a participação nossa. Com relação ao problema de lotes aqui na Candangolândia, a 989 
Candangolândia não tem mais lotes. Hoje, resta aqui um espaço muito grande que está 990 
aqui nessa direção aqui, que é onde ficava a apreensão de animais e que varias pessoas 991 
querem que transformem aquilo numa quadra 06 na cidade, só que ali é uma área de 992 
preservação. Quem poderia falar se pode, se não pode, se é para esquecer isso seria a 993 
própria SEDUMA. Eu até entendo e vejo que o senhor Edson tem batalhado para isso e 994 
eu compreendo. Realmente, nós temos aí muita gente que precisa de moradia. A gente 995 
sabe disso, mas o que resta na Candangolândia é isso. Lá, o problema do setor de 996 
chácara, que seria um segundo problema. Esse também, a própria Rejane já falou que 997 
ele está em fase de legalização. Então, gente, eu entendo que nós temos procurado fazer 998 
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todo o trabalho dentro da realidade da cidade, com honestidade, com transparência, 999 
entendeu? E no mais eu diria a vocês, nós estamos abertos para qualquer dúvida, 1000 
qualquer pergunta, entendeu? Estamos aí. O meu nome é Prates. Eu sou o diretor de 1001 
serviço público da Candangolândia e agradeço essa grande oportunidade e parabenizo a 1002 
mesa por trazer essa palestra para aqui. Muito obrigada. (aplausos).  1003 
 1004 
Caroline Kunh – Eu gostaria de chamar o senhor Adriano.   1005 
 1006 
Adriano de Lima Silva – Bom dia, bom dia a todos os meus amigos aí de SEDUMA. 1007 
Pois bem. Bom. Eu vou tentar ser breve aqui, o mais breve possível e vou tentar me ater 1008 
aqui às questões técnicas, porque eu sou o arquiteto responsável aqui pela cidade. Hoje, 1009 
eu estou gerente de aprovação de Projeto e elaboração das obras da cidade. Eu sou 1010 
arquiteto também de carreira. Sou do mesmo concurso de vocês aí. Enfim. Então, com 1011 
isso tudo eu estou abrindo as minhas palavras dessa forma porque a minha intenção e a 1012 
minha responsabilidade aqui com a cidade é muito grande, porque eu sei que o meu 1013 
cargo aqui não é só de quatro anos, é para a minha vida inteira. Então, eu tenho esse 1014 
compromisso muito grande aqui com a cidade e eu fui convidado a vir para cá. 1015 
Inicialmente eu estava em Taguatinga. Fui convidado para vir para cá em 2007 e desde 1016 
então eu faço esse auxílio aqui com o nosso administrador. E, antes de mais nada, 1017 
realmente eu queria falar aqui da situação da cidade antes de eu chegar aqui realmente. 1018 
Como urbanista também que nós somos, sempre fiz um apanhado geral da cidade. 1019 
Sempre foi uma cidade realmente muito entregue ao abandono, ao acaso, até mesmo de 1020 
políticos. Uma cidade que nunca teve a governabilidade que nós temos hoje, com o 1021 
nosso administrador, que é uma pessoa de muito punho. Eu não estou aqui para fazer 1022 
propaganda de ninguém, porque eu sou servidor de carreira. Eu não preciso disso, mas 1023 
justiça aqui realmente seja feita. Seja feita. Isso que o Hermeto falou de andar com 1024 
bloquinho, com... Andar por aí na cidade, isso tem muita verdade. Inclusive, ele me 1025 
deixa até muito atarefado até demais por conta disso, porque quase todo dia ele chega 1026 
ali na minha janela ali com um Projeto para fazer e eu tenho que controlá-lo, porque se 1027 
não a demanda. Eu fiz só uma reparação aqui. São... Em três anos que eu estou aqui são 1028 
71 projetos que eu tenho feito, orçados já para fazer mesmo. Infelizmente, por questões 1029 
de verbas, que todo mundo sabe aqui, apenas 21 foram executados. E esses projetos que 1030 
já foram executados até hoje dão à Candangolândia realmente essa condição de 1031 
melhoria urbana que a cidade vem adotando hoje. Nós tivemos aí uma melhoria nos 1032 
imóveis por conta da melhoria urbana de 30% de valorização de imóvel da cidade. E 1033 
tem muito trabalho ainda para ser feito? Tem. Só que o que tem feito aqui realmente é a 1034 
passinho de formiga, infelizmente, mas é sempre na tentativa da gente contribuir para a 1035 
melhoria da cidade. Eu vou só me ater aqui rapidamente, bem rapidamente. Não vou 1036 
mais entrar na questão. O senhor paulista tem falado comigo aqui. Pessoalmente, é uma 1037 
migo meu, que eu recebo com muita atenção, muito carinho lá na minha sala. Toda vez 1038 
que ele me procura eu estou sempre às ordens dele, por questões até de ética também do 1039 
meu trabalho. Ele se refere a essa praça ali dos estados. Esse documento aqui que ele 1040 
entregou para todo mundo. E por questões pessoais dele. A intenção dele é ótima. Eu, 1041 
como urbanista também, vejo isso como uma prática muito boa. A intenção do senhor 1042 
querer fazer o obelisco lá na praça dos estados. Está justa a mensagem que ele quer 1043 
passar, enfim, a vontade dele pessoal. Entretanto, tecnicamente, já fui atrás desse 1044 
obelisco para saber respostas e respaldos do que pode ser feito e não tem a menor 1045 
viabilidade disso ser feito. Por dois motivos. O principal dele é porque não temos 1046 
autorização da Infraero, porque ali é um cone do aeroporto, não pode ter obstáculos com 1047 
mais de 30 metros de altura. O obelisco aqui em questão tem 50 metros conforme ele 1048 
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gostaria que fosse. E a segunda é orçamentária. Foi feito um pré-orçamento da Terracap. 1049 
Isso aqui ficaria em torno de cinco milhões, não tem a menor viabilidade de ser feito 1050 
isso aqui. Só para a gente enterrar esse assunto aqui de uma vez por todas. A outra parte 1051 
que eu gostaria só para complementar aqui é a questão desse quiosque que tanto é 1052 
falado ali na área em questão, também na praça do bosque. Nós temos aqui no artigo 74 1053 
do PDL que ali é uma área que deverá ser regularizada com a criação de lotes para 1054 
atividades comerciais, culturais e sociais, viu senhor Paulista? Então, a viabilidade do 1055 
quiosque lá é dentro da legislação, ela é 100% aceitável e é condizente ao que foi feito 1056 
lá. Só para a gente deixar aí também o respaldo da lei. Quanto à comissão, eu gostaria 1057 
aqui de fazer só algumas observações, viu Rejane, que principalmente, não é nem 1058 
denúncia, a gente está aqui, claro, é para se ajudar, não é para denunciar ninguém, mas é 1059 
para pedir aqui... (incompreensível). É para pedir aqui a colaboração da fiscalização, 1060 
porque, hoje, na Candangolândia nós enfrentamos um problema muito grande desde que 1061 
foi desvinculada a fiscalização das administrações, nós perdemos completamente o 1062 
vínculo e hoje, a Candangolândia, por se situar o local mais próximo da Asa Sul, ela 1063 
está tendo uma especulação imobiliária muito grande, muito grande, muita gente está 1064 
querendo investir na Candangolândia e como todos nós sabemos da área, a visão 1065 
primordial desse tipo de empreiteiros é a parte de quitinete e salas comerciais e isso aqui 1066 
na Candangolândia não pode. É uma questão que é barrada pelo PDL e eu fico ali 1067 
realmente na minha sala sem ter o que fazer, porque os projetos que chegam lá com 1068 
quitinete, todos, eu indefiro obviamente, só que eu já ouvi diversas vezes as pessoas 1069 
falarem que isso é absurdo, porque não pode, não pode. Eu falo realmente não pode e as 1070 
pessoas falam na minha frente mesmo que vão proceder como elas querem, porque não 1071 
tem fiscalização. Então, elas apresentam o Projeto dentro das normas. Eu sou obrigado a 1072 
aprovar, mas já sabendo, já sou sabedor de que elas vão executar outras coisas, inclusive 1073 
quitinetes e salas comerciais, os quais são proibidos aqui. Então, a gente teria que fazer 1074 
essa anotação aí no sentido da preservação da cidade. Outra parte da fiscalização 1075 
também, que isso é uma questão muito pontual e eu sei que é muito difícil de se, de se, 1076 
de se... Essa batalha. É a questão das calçadas, como mesmo foi apontado para vocês no 1077 
levantamento. Nós temos um déficit enorme de calçada e as que tem são... 99% são 1078 
obstruídas, ou seja por rampa, ou por poste, ou por placa, alguma coisa nesse sentido. 1079 
Eu também faço parte da comissão de acessibilidade e o que eu mais tenho falado isso 1080 
lá com a Márcia Muniz aqui da Candangolândia é essa parte da calçada, mas é o velho 1081 
trabalho de formiguinha que a gente enfrenta no dia a dia. E a parte da fiscalização entra 1082 
também no que você colocou ali no PowerPoint, que são os quatro pavimentos. Que 1083 
aqui não pode a gente vê muito. Então, quer dizer, não temos nenhum controle de 1084 
fiscalização em cima disso. Os órgãos atuadores não estão indo, enfim, no foco 1085 
principal, que seria ou pedir a ação demolitória ou alguma coisa nesse sentido para que 1086 
a gente pudesse manter aí o gabarito e a escala da cidade. Bom. O obelisco já foi falado. 1087 
É. E no mais eu gostaria, assim, de me colocar à disposição da mesa para tudo que fosse 1088 
no sentido de ajudá-lo realmente a compor o trabalho todo e colocar a disponibilidade aí 1089 
de quem quiser dentro da administração, das nossas possibilidades aqui, ajudar a quem 1090 
quer que seja, tá? Obrigado.  1091 
 1092 
Interlocutor não identificado – Obrigado Adriano. Eu lembro que o Adriano é 1093 
membro da comissão de acompanhamento do plano de preservação. A gente conta com 1094 
a sua força lá para poder levar esse trabalho até o final, tá bom. Obrigado. (aplausos). 1095 
 1096 
Caroline Kunh – Nós temos uma pergunta que foi enviada aqui por escrito da senhora 1097 
Vera, direcionada ao arquiteto Rafael Rosa. Ela falou o seguinte. Gostaria de saber, 1098 
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tendo em vista que a área de abrangência do plano de preservação, que também é um 1099 
plano de desenvolvimento local possui quatro regiões administrativas e uma delas 1100 
Candangolândia já possui plano diretor local. Entendo que este plano será incorporado 1101 
pelo plano de preservação, ou seja, o plano diretor local da Candangolândia vai deixar 1102 
de exigir como documento... existir como documento isolado e no produto final, a lei 1103 
complementar, deverá constar um artigo em que a maioria... Maioria que...  1104 
 1105 
Interlocutor não identificado – Produto final, a lei complementar, deverá constar um 1106 
artigo em que menciona que... 1107 
 1108 
Interlocutora não identificada – Menciona que esta lei substitui a lei que aprovou o 1109 
plano da Candangolândia.  1110 
 1111 
(intervenção feita fora do microfone) 1112 
 1113 
Rafael Rosa – Não, mas está entendido. Está entendido. Deu para entender bem. É, 1114 
uma questão... 1115 
 1116 
Interlocutor não identificado – (fala sobreposta) entender a letra. Foi feito por escrito. 1117 
A pessoa pediu para fazer assim. A gente responde.  1118 
 1119 
Rafael Rosa – É uma questão bem jurídica, que pela oportunidade a gente tem aqui a 1120 
membro da equipe que é nossa especialista em direito. Eu vou passar para ela responder. 1121 
Até imagino como vai ser o enquadramento disso, mas acho que ela vai responder 1122 
melhor que eu.  1123 
 1124 
Maria Etelvina – Fica meio esticado. Eu agradeço a pergunta porque justamente 1125 
considerando que é a única região que tem plano diretor já aprovado, né? Então, acho 1126 
que é importante tratar desse assunto mesmo. A questão é a seguinte: O plano diretor da 1127 
Candangolândia, ele está sendo examinado junto, no diagnóstico, em toda a legislação 1128 
que está sendo examinada para a elaboração do PPCUB e se entender-se que não existe 1129 
nenhum tipo de contradição com o plano de preservação, ele permanecerá em vigor. Ele 1130 
não será alterado. Se poderá, digam... Se grande parte... Isso é uma norma federal que 1131 
disciplina o procedimento legislativo. Se grande parte do plano diretor da 1132 
Candangolândia tiver de ser alterado, então, realmente o PPCUB deverá estabelecer a 1133 
revogação, então, do plano de desenvolvimento local, né? E regrar especificamente a 1134 
matéria com relação à Candangolândia. Não nos parece ser o caso inicialmente. Eu acho 1135 
que é um pouco adiantado a gente já dizer que todas as normas do PDL da 1136 
Candangolândia estão de acordo com o plano que não foi elaborado ainda, né? Que está 1137 
em fase diagnóstica. Então, é precipitado dizer tanto que ele vai permanecer em vigor 1138 
como ele vai ser revogado. A questão é que ele deverá ser necessariamente examinado. 1139 
As duas normas, elas tem a mesma hierarquia, ou seja, o plano da Candangolândia é 1140 
uma lei complementar e o PPCUB também é uma lei complementar, também será uma 1141 
lei complementar. Então, a perfeita condição de se compatibilizar as duas normas. O 1142 
que não pode acontecer de forma nenhuma é permanecerem normas contraditórias, né? 1143 
Então, se grande parte do PDL contra... for contrário ao que se pretender no PPCUB, ele 1144 
deverá ser revogado. Se a maioria do PDL permanecer em vigor e se houve necessidade 1145 
de algumas alterações o PPCUB identificará os artigos que deverão ser alterados, né? 1146 
Basicamente é isso. Se ele permanecer integralmente adequado não haverá nenhum tipo 1147 
de alteração.  1148 



24 
 

 1149 
Interlocutor não identificado – Etelvina, só um ponto para o debate. Não se poderia, 1150 
depois de estudada toda essa situação, eventualmente, por opção trazer todo o conteúdo 1151 
da lei complementar do PDL da Candangolândia para dentro da lei complementar do 1152 
plano de preservação só para a gente ter uma lei só? Isso é possível? 1153 
 1154 
Maria Etelvina – Poderia. Poderia. Seria uma compilação. Poderia se fazer. Nós nem 1155 
esta... Não temos ainda o formato, a estrutura do PPCUB, mas considerando que nós 1156 
teríamos quatro regiões administrativas, me parece que a lei ficaria muito extensa se nós 1157 
entrarmos no detalhe, no detalhamento de cada uma das regiões. Isso é uma questão que 1158 
vai ser examinada à medida que nós tivermos as disposições do prognóstico, né? Do 1159 
prognóstico. Para identificar exatamente qual é o conteúdo efetivo do plano. Eu acho 1160 
que é um pouco cedo ainda para se definir. Poderá sim estabelecer uma norma única que 1161 
estabeleça as normas de preservação e as normas do desenvolvimento do local de cada 1162 
uma das regiões. Poderá. Poderá ser uma opção, mas é uma questão de estratégia até, de 1163 
debate, enfim.  1164 
 1165 
Interlocutor não identificado – Tá. Tá. Obrigado.  1166 
 1167 
Caroline Kunh – A gente só pediria que você viesse complementar aqui junto ao 1168 
microfone.  1169 
 1170 
Vera Bonna Brandão – Bom dia. A minha dúvida é o seguinte, porque no PDOT 1171 
foram criadas unidades de planejamento. Não existem mais planos diretores locais. Vão 1172 
ser essas unidades que abrangem várias regiões administrativas. No meu entendimento, 1173 
é um plano só para várias regiões. Esse é o primeiro. Vão ter várias situações, mas como 1174 
essa é a primeira situação, que vai ter um plano que abrange várias regiões 1175 
administrativas. Eu entendo que deixa de existir o plano diretor, já que... Não é? A ideia 1176 
é essa, não é Rejane? Que você participou mais do PDOT. Eu não participei. Mas, por 1177 
exemplo, vai acontecer isso em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, uma unidade de 1178 
planejamento e cada uma delas já tem um plano diretor local. Então, como esse é o 1179 
primeiro, eu entendo isso. Vai deixar de existir e vai ter que detalhar sim todas as quatro 1180 
regiões administrativas, para ser um plano de desenvolvimento local e não uma coisa 1181 
superficial que ainda tem como anexo um plano diretor. Vai ficar muito confuso, porque 1182 
aí vai se estender isso às outras unidades de planejamento, essa situação, de você ter 1183 
sempre como anexo um plano diretor local já existente. A minha dúvida é essa. Como é 1184 
o primeiro. Eu queria entender com Oe que vai ser feito.  1185 
 1186 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não. Deixa eu, então... Bom. Tá. Desculpa. Deixa eu 1187 
esclarecer o seguinte. No caso das demais unidades de planejamento onde existam 1188 
localidades que tenham o plano diretor local, esse plano, ele abrange a parte normativa e 1189 
um plano de ação que são indicações de melhorias urbanísticas para a cidade. Então, o 1190 
plano diretor local hoje, ele se atém a essas duas áreas, né? A parte normativa 1191 
(incompreensível) unidades de planejamento fora a área tombada, tá? A parte 1192 
normativa, ela vai ficar dentro da lei de uso e ocupação do solo. A parte de ações sobre 1193 
o espaço urbano, que são melhorias urbanas a serem implementadas na cidade, que são 1194 
projetos urbanísticos de qualificação do espaço público, ela vira... Ela é incorporada ao 1195 
plano de desenvolvimento local dessa localidade. Que, na verdade, a idéia desse PDL é 1196 
você qualificar os espaços urbanos. Então, é implementar as melhorias das cidades em 1197 
todas as localidades, que as cidades forem implementadas com muita rapidez, sem 1198 
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cuidado, sem zelo no acabamento dos espaços públicos. A ideia é que o PDL agora vá 1199 
promover essas melhorias. No caso da área central não é diferente, porque o plano de 1200 
preservação, ele também tem uma parte normativa e essa parte normativa, então, ela é 1201 
incorpo... No caso da Candangolândia vai ser incorporada no que couber dentro do 1202 
plano de preservação e a parte de projetos urbanísticos. Eu sei que tem vários no PDL 1203 
da Candangolândia, ela também é incorporada no plano de preservação porque o plano 1204 
de preservação também é um PDL.  1205 
 1206 
Rafael Rosa – Caroline. Encerrou Caroline?  1207 
 1208 
Caroline Kunh – Sim, sim.  1209 
 1210 
Rafael Rosa – (incompreensível) perguntas. Tem mais algum? Não, acho que encerrou 1211 
já. É. Agora não pode. Claro.  1212 
 1213 
Interlocutor não identificado – Em relação quando eu falei da regularização da terra 1214 
no PDL. Inclusive consta no PDL. Tem até no site as reivindicações que na época eu 1215 
fiz, para a regularização dos fundos da quadra quatro, quadra sete, consta no PDL local, 1216 
aguardando estudo. Não sei de quem. Esse estudo, que até hoje não me deram resposta. 1217 
É isso que eu cobro. Eu não sei se eu deveria cobra do SEDUMA. Não sei se é o caso, 1218 
porque consta no PDL e até hoje eu aguardo do mesmo jeito.  1219 
 1220 
Caroline Kunh – Mais alguma pessoa quer se inscrever para falar ou entregar alguma 1221 
pergunta por escrito? Caso contrário, a gente dá por encerrada essa parte e a própria 1222 
reunião então.  1223 
 1224 
Interlocutor não identificado – Rejane.  1225 
 1226 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Então, muito obrigada a todos pela colaboração. 1227 
Esperamos nos encontrar nas próximas reuniões e aí que você... Peço a todos que 1228 
divulguem ao conjunto da comunidade e tentem trazer mais gente. Embora eu sei tenha 1229 
tido carro de so... Havido carro de som, no jornal, nos rádios, mas eu... O boca a boca 1230 
do vizinho também surte efeito, né? Muito obrigado a todos. (aplausos)  1231 


