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Marcos Ferreira (RST) – ... fazer, era compor a mesa, a gente ouvir a saudação da 1 
secretária e, em seguida, nós entraríamos nas várias etapas da reunião da noite. Ocorre 2 
que a secretária não chegou até agora e ela está com um problema no trânsito. Vai 3 
chegar. Então, estou propondo, se todo mundo ficar de acordo. Vocês todos tem a pauta 4 
aí. Que a gente fosse andando na pauta nas coisas que são possíveis da gente ir fazendo 5 
para ganhar esse tempo e quando chegar a secretária a gente para, faz a abertura oficial 6 
e segue os trabalhos da mesa. Pode ser? Alguém acha ruim isso? Primeira coisa que 7 
vocês precisavam fazer, por favor, é olhar a pauta que está na pasta de vocês para a 8 
gente vê se há concordância nisso. E eu vou anunciar dois pequenos problemas que eu 9 
mesmo cometi na hora que preparei a pauta que vocês receberam. Então, a pauta está 10 
assim: primeiro item é a composição da mesa; segundo, saudação da secretária; terceiro, 11 
saudação da Gisele, que é assessora da Secretaria e que vai também estar participando 12 
da mesa e ela que vai ficar cuidando da nossa atividade a noite toda, porque a Secretária 13 
vai precisar se retirar. E, quarto, a leitura do regimento que foi aprovado na reunião do 14 
dia 13 de março. Aqui eu estou contando que tem um erro regimental. Eu vou já contar 15 
para vocês qual é. Quinto, é o relato do processo de convocação desta plenária que é 16 
uma coisa, é uma notícia de como que foi feita a convocação dessa reunião, das três 17 
reuniões do fim de semana. Em seguida entraríamos propriamente no tema da reunião 18 
de hoje, que é a apresentação dos subsídios para diagnóstico por parte da Empresa RST, 19 
que está contratada para fazer esse trabalho do GDF. Em seguida, teremos o nosso 20 
debate e, por fim, encerramento, então. As duas questões que podem necessitar de 21 
debate nosso são: no item 4, que está escrito leitura do regimento. Porque a memória de 22 
todas as pessoas com quem eu conversei é de que na última plenária, naquela que 23 
aconteceu no dia 13 de março, lá no CREA, a deliberação foi: este é o regimento para 24 
todas as plenárias. Mas no texto do regimento que os senhores receberam está previsto 25 
que nesta plenária e em cada plenária haja novamente aprovação. Então, nós vamos 26 
precisar ou resgatar a memória... Quem que estava no dia 13, por favor, levante a mão. 27 
O senhor estava lá? Nós podemos resgatar a memória para ver se é isso mesmo, se foi o 28 
que ficou combinado de que valesse para as diversas plenárias ou se a gente precisa 29 
reabrir o ponto para destaques e para debate e deliberação sobre o regimento para hoje. 30 
E a segunda questão é que eu fiz uma anotação para me orientar na condução, que era os 31 
minutos para cada item. Quantos minutos que eu precisava cuidar para ter para cada 32 
item? Esses minutos, eles são uma referência para o trabalho de condução, não são uma 33 
obrigatoriedade, já que o regimento que ele prevê é que todo mundo que se inscreva use 34 
a palavra. Então, nós vamos ter, isso vai estar garantido, todos os inscritos vão poder se 35 
manifestar dentro já do combinado no regimento, que tem uma referência temporal de 36 
três minutos. Não é nada tão exato, mas eu vou cuidar de tentar elaborar para que o 37 
tempo coletivo nosso seja respeitado. Então, as pessoas, ao usarem a palavra, a gente vai 38 
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pedir que se mantenham dentro dos três minutos. Então, a primeira coisa que eu preciso 39 
fazer é fazer a pergunta? Você foi o único que disse que estava na plenária do dia 13, se 40 
você acha que o que foi combinado é isso, que esse documento serve para as diversas 41 
plenárias?... Foi o acordado, não é? Alguém quer discordar? Porque é só para a gente 42 
combinar, porque se formos só fazer a leitura eu faço a leitura e está resolvido, senão eu 43 
tenho que ir anotando destaques. Podemos combinar que valeu a decisão da plenária do 44 
dia 13 e esse é o regimento para esta plenária e para as demais. Então, eu vou fazer a 45 
leitura do regimento das reuniões preparatórias e reuniões plenárias para a construção 46 
do diagnóstico do PPCUB. Pois não, senhora?... (intervenção feita fora do microfone)... 47 
Se for uma... (intervenção feita fora do microfone)... Pois não?... (intervenção feita fora 48 
do microfone)... Pois não... (intervenção feita fora do microfone)... Vou fazer isso... 49 
(intervenção feita fora do microfone)... Isso. Então, preciso aproveitar a sua, o seu 50 
questionamento para dizer que... (intervenção feita fora do microfone)... Não. Tá. Minha 51 
sugestão, para dizer que quando você, quando a gente tiver debatendo nós vamos pedir 52 
para as pessoas virem ao microfone, porque tem uma gravação sendo feita com imagem. 53 
Então, tanto para poder registrar a imagem, quanto o som nós vamos daí usar esse 54 
microfone. Quando eu tiver conduzindo o debate eu vou chamar a pessoa que está 55 
inscrita. Ela vem para o microfone e fala aqui no microfone. Pode ser? Então, eu sou 56 
Marcos Ferreira. Sou contratado pela RST para fazer essa parte de coordenação dos 57 
debates e a RST faz esse chamamento em acordo com a SEDUMA, então, para a gente 58 
poder ter alguém responsável por essa coordenação. Eu vou pedir que as pessoas digam 59 
o nome e de onde são, por favor, se vocês falarem um pouquinho alto... Se você puder 60 
rodar a imagem para cá, para o plenário um pouquinho, por favor, vai facilitando. 61 
Vamos começar? Quer começar por você Quirino... (intervenção feita fora do 62 
microfone)...  63 
 64 
Interlocutor não identificado – Mas não vai ficar gravado. Era interessante a gente 65 
saber quem da comunidade está realmente participando. 66 
 67 
Marcos Ferreira (RST) – Pois não...  68 
 69 
Interlocutor não identificado – Não, mas aí não vai ficar gravado. Porque já que a 70 
gravação integra era interessante que os membros da comunidade... (intervenção feita 71 
fora do microfone)... 72 
 73 
Marcos Ferreira (RST) – Não, você não precisa nem argumentar, Quirino, eu vou 74 
aceitar o seu encaminhamento. Então, eu precisava era de um microfone... Isso. 75 
Perfeito. Então, nós vamos começar por esse lado, Quirino, as pessoas já começaram ali 76 
a levantar a mão. Aqui. Então, deixa eu só informar o seguinte sobre a questão da 77 
composição deste grupo. Houve uma orientação que foi acatada e a lista de presença ela 78 
aponta a origem de cada presente aqui. Então, quando é da comunidade, vem como 79 
comunidade. Quando é, por exemplo, se eu for assinar a lista eu vou colocar que eu sou 80 
um contratado da RST para estar aqui. Se eu for funcionário da SEDUMA ou de algum 81 
órgão público eu ser, eu vou registrar isso também na lista. Mas, então, se você puder, 82 
por favor, com a câmera, passar pelas pessoas que vão falando nós vamos ouvir as 83 
apresentações. Faz favor. 84 
 85 
Eduardo (ASUC) – Boa noite. Oi! Boa noite. O meu nome é Eduardo, eu também 86 
estou acompanhando o Edson aqui da ASUC... 87 
 88 
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Marcos Ferreira (RST) – Querido, espera só um pouquinho que não está bom o seu 89 
som. Só um minutinho. Dá para aumentar o microfone, por favor?... Vamos tentar 90 
agora. Vamos ver. 91 
 92 
Eduardo (ASUC) – Oi!  93 
 94 
Interlocutor não identificado – Usa esse microfone. Parece que esse... 95 
 96 
Marcos Ferreira (RST) – Isso. Passa para ele, por favor. Esse microfone está melhor. 97 
 98 
Eduardo (ASUC) – Oi! Sim, esse está bem melhor. 99 
 100 
Marcos Ferreira (RST) – Isso. 101 
 102 
Eduardo (ASUC) – Boa noite. Eu me chamo Eduardo. Eu também estou 103 
acompanhando aqui o Edson da ASUC – Construção Urbana Candanga. No interesse da 104 
área ali da Quadra 7, não é? Tem muitos anos que eu venho na luta aí. Só isso mesmo. 105 
 106 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado. 107 
 108 
Edson (ASUC) – O meu nome é Edson. Eu sou o presidente da Associação Urbana 109 
Candanga. Há 12 anos que nós viemos lutando, tentando regularizar a área sem... Já... 110 
Eu tive na reunião passada também no dia 13. Teve alguns questionamentos que eu 111 
aguardo solução. Existe um projeto. São três projetos que eu entrei já, mas a política vai 112 
e volta e aí continua. Então, aguardo resposta, inclusive, da SEDUMA. E estou 113 
aguardando até hoje resposta. Porque não é falta de projeto, não é falta de tentar 114 
regularizar alguma coisa, não. Sem ferir o Patrimônio Histórico, que eu preservo muito. 115 
 116 
Marcos Ferreira (RST) – Pois não. 117 
 118 
Edson (ASUC) - Mas tem situações que tem que ser estudadas não só aqui na 119 
Candangolândia como em outras, no Plano Piloto, inclusive. Então, eu estou lutando aí 120 
para ver, viu. Se resolve alguma coisa. Estou aguardando. 121 
 122 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado. 123 
 124 
Lana (Administração Regional da Candangolândia) – O meu nome é Lana. Eu sou 125 
assessora de comunicação da Administração Regional da Candangolândia. 126 
 127 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado. 128 
 129 
Paula (Metrô) – O meu nome é Paula. Eu vim representando o Metrô. Sou arquiteta. 130 
 131 
Adriano (Administração Regional da Candangolândia) – Boa noite. Adriano, 132 
arquiteto da Administração. 133 
 134 
Jacira da Silva (Instituto Comunidade Praia Verde) – Boa noite. O meu nome é 135 
Jacira da Silva. Nós temos a... Administração uma OSCIP, chama-se Instituto 136 
Comunidade Praia Verde, que é localizada na Praça do Bosque, Lote 9, 137 
Candangolândia, há 25 anos. 138 
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 139 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado. 140 
 141 
Carlos Paulista (Grupo de Defesa da Memória Candanga) – Sou Carlos Paulista. 142 
Tenho 75 anos. Cinquenta e três anos defendendo Brasília, defendendo essa cidade. Até 143 
com o risco da minha própria vida. Coordeno o Grupo de Defesa da Memória 144 
Candanga. E estamos aqui para prestar um apoio, para prestar apoio ao... A vocês que 145 
estão organizando essa defesa do Patrimônio Histórico. 146 
 147 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado, Paulista. 148 
 149 
Ana Cláudia (Corretora de Imóveis) – O meu nome é Ana... 150 
 151 
Marcos Ferreira (RST) – Pode falar. Está pegando. 152 
 153 
Ana Cláudia (Corretora de Imóveis) – O meu nome é Ana Cláudia. Eu sou corretora 154 
de imóveis, gestora e administradora. Sou filha de pioneiros aqui em Brasília. O qual 155 
chegou o meu pai de Belo Horizonte. Meu pai ele tinha uma empresa em Belo 156 
Horizonte que faz viadutos e serviço de manutenção de ar condicionado para a 157 
construtora Camargo Correia e Mendes Júnior. Eu vim para Brasília com 3 anos de 158 
idade. Aqui me firmei na cidade pioneira do Núcleo Bandeirante e Candangolândia. 159 
Atualmente, eu moro no Núcleo Bandeirante, mas eu atuo com alguns negócios 160 
imobiliários aqui na Candangolândia. Tá? 161 
 162 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado. Só contar para as pessoas que chegaram depois 163 
que nós começamos que nós estamos anunciando o nosso nome e qual é a nossa relação 164 
com essa plenária. Se é representante de comunidade, se é trabalhador do Governo do 165 
Distrito Federal ou qual é a relação com esse assunto. Por favor. 166 
 167 
Benedito (Associação de Moradores da Orla do Lago Norte) – Meu nome é 168 
Benedito. Eu sou médico. Presido a Associação de Moradores da Orla do Lago Norte e 169 
estou acompanhando desde o início as reuniões preparatórias desse projeto de 170 
preparação de um Plano de Preservação do Conjunto Tombado, do Conjunto 171 
Urbanístico, Patrimônio Cultural da Humanidade do Distrito Federal e tenho grande 172 
interesse por isso. 173 
 174 
Marcos Ferreira (RST) – Excelente. Obrigado. 175 
 176 
Gisele Mol Mascarenhas (SEDUMA) – Gisele Moll Mascarenhas. 177 
 178 
Marcos Ferreira (RST) – Está saindo. Pode falar. Assessora Especial da SEDUMA. 179 
 180 
Lídia Adjuto Botelho (SEDUMA) – Lídia Adjuto Botelho, arquiteta do quadro do 181 
governo e também funcionária da SEDUMA.  182 
 183 
Eduardo Pierrotti Rossetti (IPHAN) – Eduardo Pierrotti Rossetti, arquiteto urbanista, 184 
representante do IPHAN. 185 
 186 
Maurício Goulart (Diretor do Conjunto Tombado pela SEDUMA) – Maurício 187 
Goulart, diretor do Conjunto Tombado pela SEDUMA. 188 
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 189 
Rômulo Neves (Diplomata) – Rômulo Neves. Eu sou diplomata e eu só estou 190 
acompanhando porque eu tenho curiosidade pelo Plano de Preservação do Conjunto 191 
Urbanístico. 192 
 193 
Marcos Ferreira (RST) – Perfeito. 194 
 195 
Maria da Conceição (Comunidade) – Maria da Conceição. Eu sou moradora do Setor 196 
de Chácaras da Quadra 4 e estou fazendo o curso de Técnica em Meio Ambiente, 197 
porque eu acho que é uma área a ser desenvolvida aqui na Candangolândia.  198 
 199 
Marcos Ferreira (RST) – Muito bem. 200 
 201 
Eduardo (Comunidade) – Boa noite. O meu nome é Eduardo. Eu faço parte da 202 
comunidade. E eu estou aqui porque estou preocupado com a ocupação desenfreada de 203 
quitinetes aqui na minha cidade. 204 
 205 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado.  206 
 207 
Alisson Duarte (Comunidade) – Boa noite. O meu nome é Alisson Duarte. Eu sou 208 
morador ininterrupto da Candangolândia por 44 anos e represento a Paróquia São José 209 
Operário. 210 
 211 
Sérgio de Paiva Sampaio (Caesb) – Meu nome é Sérgio de Paiva Sampaio. Eu 212 
trabalho na Caesb. Bom, a ligação que eu tenho com a Candangolândia é porque eu 213 
participei do projeto de esgotos da cidade na década de 80 e, bom, estou aqui para 214 
escutar alguma reivindicação de vocês da parte de água e esgoto. A gente fica 215 
preocupado com o aumento da população, um pouco desenfreado em várias cidades 216 
aqui do Plano Piloto, da Bacia do Paranoá. Essa mudança de gabarito etc, etc, etc e 217 
estou aqui para responder qualquer coisa que vocês precisem.  218 
 219 
Tânia Batella (IAB-DF) – Tânia Batella. Eu sou do Instituto de Arquitetos do Brasil, 220 
Departamento do Distrito Federal. Eu sou arquiteta. 221 
 222 
Mara Barquete (Movimento Brasília Sempre Viva) – Mara Barquete. Eu sou filha de 223 
pioneiros e sou do Movimento Brasília Sempre Viva.  224 
 225 
Renato Zerbinato – Meu nome é Renato Zerbinato. Moro na Asa Norte e tenho me 226 
aproximado aí das questões políticas e, enfim, tenho acompanhado bastante a discussão 227 
sobre o PDOT e outras coisas de Brasília, não conheço a Candangolândia e acho que é o 228 
momento bom para conhecer. E é isso. 229 
 230 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado. 231 
 232 
Jane Jucá (AGEFIS) - Boa noite. Eu sou Jane Juca. Eu estou representando a AGEFIS, 233 
Agência de Fiscalização, e também estou, estou me representando enquanto cidadã.  234 
 235 
Rômulo Andrade (Diretoria de Planejamento Urbano da SEDUMA) – Meu nome é 236 
Rômulo Andrade. Eu sou Diretor de Planejamento Urbano da Secretaria de 237 
Desenvolvimento Urbano.  238 
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 239 
Marcos Ferreira (RST) – Há alguém que não tenha se apresentado ainda? Sim? 240 
 241 
Heliete Bastos (Presidente do Conselho da Asa Sul) – Heliete Bastos, presidente do 242 
Conselho da Asa Sul. Obrigada. 243 
 244 
Marcos Ferreira (RST) – Perfeito. Obrigado. Então, eu vou pedir à nossa secretária 245 
que suporte dois, cinco minutos mais para a gente fazer a leitura logo do Regimento, 246 
que era o que a gente tinha que fazer agora esperando a senhora chegar, por ser? Então, 247 
Regimento das Reuniões Preparatórias e Reuniões Plenárias para a Construção do 248 
Diagnóstico do PPCUB. Art.1º - O presente regimento define o procedimento que será 249 
adotado para o andamento das Reuniões Preparatórias e nas Reuniões Plenárias do 250 
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. §1º. Para a elaboração do 251 
PPCUB serão realizados debates públicos, os quais têm por finalidade discutir os temas 252 
e as propostas diretamente relacionadas à preservação do Conjunto Urbanístico de 253 
Brasília. §2º. Os debates públicos serão realizados nas Reuniões Preparatórias, nas 254 
Plenárias e nas Audiências Públicas, as quais serão coordenadas pelos representantes da 255 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e organizadas pela 256 
equipe técnica contratada para elaboração do plano. §3º. Os debates públicos são 257 
abertos aos cidadãos inscritos para participar em cada evento. Art.2º - Serão realizadas 258 
no mínimo cinco Reuniões Preparatórias e três reuniões plenárias em cada uma das 259 
etapas de elaboração do PPCUB, observando a divisão regional da área de abrangência. 260 
Parágrafo Único. Todas as reuniões serão registradas por gravação áudio-visual, sendo 261 
que este material comporá a memória do processo de elaboração do PPCUB, sem 262 
prejuízo das atas a que se refere o art. 12. Art. 3º. As Reuniões Preparatórias e as 263 
Reuniões Plenárias possuem caráter consultivo e têm como objetivo recolher 264 
contribuições da comunidade para a elaboração do Diagnóstico. Parágrafo único. Os 265 
debates, na etapa do Diagnóstico, terão como base este Regimento, os elementos 266 
constantes no Informativo do PPCUB, ambos distribuídos previamente, e a 267 
apresentação do material base referente à etapa, desenvolvido pela equipe técnica. 268 
Art.4º - Integrará a mesa a coordenadora do evento, representantes da equipe técnica e 269 
um relator, o qual será designado no início dos trabalhos. § 1º. A coordenação da Mesa 270 
ficará a cargo da SEDUMA, a qual procederá a abertura dos trabalhos. § 2º. Compete à 271 
coordenação dirimir dúvidas e questionamentos dos participantes, bem como garantir o 272 
adequado desenvolvimento dos trabalhos, podendo para tanto solicitar auxílio aos 273 
demais integrantes da mesa, bem como da equipe de apoio. Art.5º - A leitura do 274 
presente Regimento será efetuada pela coordenação ou por integrante da mesa 275 
designado para este fim. Art.6º - Imediatamente após a discussão e aprovação do 276 
Regimento, a equipe técnica procederá a apresentação do material-base para a 277 
construção do Diagnóstico, preparado para a Reunião Preparatória ou Reunião Plenária, 278 
conteúdo divulgado, em até 7 dias úteis, na página da SEDUMA na internet. § 1º. 279 
Durante a apresentação, serão abertas as inscrições para manifestação dos participantes, 280 
encerrando-se no final da apresentação. § 2º. Caso haja demanda, a coordenação abrirá 281 
novas inscrições para manifestação, a fim de garantir a palavra a todos os participantes, 282 
observada a prioridade para aqueles que não tenham se manifestado anteriormente. § 3º. 283 
A manifestação dos participantes poderá ser feita oralmente com duração aproximada 284 
de 3 minutos ou por escrito, cujo teor será apresentado pela mesa em tempo equivalente. 285 
§4º. O tempo estabelecido por intervenção poderá ser prorrogado, observada a 286 
razoabilidade, com a finalidade de garantir a palavra a todos os inscritos, desde que não 287 
se prejudique o bom andamento dos trabalhos. Art.7º. Concluída a apresentação será 288 
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dada a palavra aos inscritos para sua manifestação, nos termos do Art. 6. Art.8º. A 289 
coordenação do evento adotará os procedimentos necessários para garantir a palavra aos 290 
inscritos e a tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos. Art.9º. Somente serão 291 
discutidos assuntos que se relacionem com a matéria e com a etapa do desenvolvimento 292 
dos trabalhos. Parágrafo único. As propostas e sugestões que não se relacionem 293 
diretamente com a etapa dos trabalhos poderão ser apresentadas por escrito à 294 
organização do evento para subsídio ao trabalho de elaboração do PPCUB, e nesta 295 
ocasião não serão lidas. Art.10. Todas as manifestações pertinentes ao tema serão 296 
seguidas de comentários dos integrantes da mesa. Art.11. No ato do cadastramento os 297 
participantes receberão um questionário, o qual uma vez respondido será devolvido à 298 
equipe técnica até o fim dos trabalhos. Art.12. A memória das reuniões e suas atas serão 299 
disponibilizadas, respectivamente, até 10 e 30 dias, no site da SEDUMA na internet, 300 
acompanhadas das listas de presença. Parágrafo único. A partir da divulgação dos 301 
documentos a que se refere o caput deste artigo os participantes poderão apresentar 302 
sugestões de alteração da redação se esta não retratar o conteúdo da reunião. Art.13. 303 
Uma vez concluídas as manifestações de todos os participantes inscritos, a coordenação 304 
do evento dará por encerrada a reunião. Conforme nós tínhamos combinado, eu vou... 305 
Vamos passar, então, à mesa oficial de abertura. Nós já temos conosco a nossa 306 
secretária do Desenvolvimento e Meio Ambiente e nós vamos... Eu vou pedir para... 307 
Desculpem. Faltou um papel aqui, porque nós invertemos a ordem. Então, a nossa 308 
secretária já está na mesa. Secretária Eliana Bermudes. Eu vou pedir também para a 309 
Gisele Moll vir aqui para a mesa, por favor, para participar da mesa de abertura. E nós 310 
já estamos com a Rejane Jung também na mesa, Subsecretária de Planejamento Urbano. 311 
Obrigado Décio. Ali na mesa vocês estão vendo também a professora Adriane e a Maria 312 
Etelvina, que são da equipe contratada e estão fazendo o registro aqui da nossa reunião. 313 
Por favor, secretária, a senhora tem a palavra. 314 
 315 
Eliana Bermudes (Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente) – Boa 316 
noite a todos. Como já foi... Eu sou Eliana Bermudes...  317 
 318 
Marcos Ferreira (RST) – Se a senhora puder chegar mais perto do microfone um 319 
pouquinho, por favor.  320 
 321 
Eliana Bermudes (Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente) – Está 322 
certo. Eliana Bermudes. Estou secretária desde segunda-feira, não é? Sou uma técnica 323 
desde 92 no GDF, não é? Galguei todos os postos, postos técnicos e de direção da 324 
Secretaria até atingir, surpreendentemente para mim, atingir o posto de secretária. Bom, 325 
inicialmente, gostaria de dizer uma posição minha como secretária, como técnica, a 326 
condução dos trabalhos da SEDUMA continuarão com a linha essencialmente técnica. 327 
Então, a nossa atuação será nessa linha. Bom eu vou fazer uma leitura inicial para 328 
ajustar vocês à questão do Plano de Preservação. Em maio de 2009 iniciamos o Plano 329 
de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, cujos trabalhos e discussões até 330 
chegarmos numa proposta de um termo de referencia durou cerca de dez anos. É uma 331 
batalha da equipe técnica em vários governos da gente conseguir. Finalmente, em maio 332 
de 2009, nós conseguimos contratar esse Plano de Preservação. Esse plano, conforme o 333 
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, PDOT/2009, tem por 334 
objetivo consolidar, resguardar e valorizar o conjunto urbanístico do Plano Piloto, de 335 
Brasília, como Sítio Urbano Tombado e Patrimônio Cultural da Humanidade. O PDOT 336 
instituiu a Zona Urbana do Conjunto Tombado e conforme estabelecido ela Emenda à 337 
Lei Orgânica número 49 de 2007, o PPCUB é um instrumento de ordenamento, gestão e 338 
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preservação do Conjunto Urbano Tombado e deve considerar a Legislação Federal e 339 
Distrital competente, observando a especificidade do sítio urbano e sua singularidade de 340 
sua concepção urbanística e de sua expressão arquitetônica. O plano visa, desse modo, 341 
atender os preceitos Constitucionais relativos à Política de Ordenamento Territorial e de 342 
Desenvolvimento Urbano, regulamentados no Estatuto da Cidade bem como o 343 
cumprimento das determinações expressas na Portaria 299/2004 do IPHAN, que 344 
determina a elaboração do Plano de Preservação de Sítio Histórico para todos os sítios 345 
ou conjuntos urbanos inseridos no Livro do Tombo Histórico. A elaboração desse plano 346 
consta ainda das recomendações das missões da UNESCO, 2001 e 2003, visando 347 
resguardar o título de Patrimônio Cultural da Humanidade para Brasília. É importante 348 
dizer que não existe incompatibilidade entre o tombamento federal e a elaboração deste 349 
plano, pois estes são, na verdade, instrumentos de controle urbano complementares que 350 
operam em esferas distintas de poder. Assim, o PPCUB deve ratificar o tombamento e 351 
suas causas pétreas e contemplar o que está omisso ou definido de maneira genérica na 352 
legislação de proteção existente. Portanto, considerando as determinações legais de 353 
proteção já estabelecidas, o que se coloca para debate com a sociedade ao longo do 354 
processo de elaboração do plano é a identificação, sistematização, hierarquização dos 355 
problemas referentes à proteção, preservação da área tombada. E as ações necessárias 356 
para torná-la mais efetiva. E, nesse sentido, o Governo do Distrito Federal tem 357 
procurado atuar em estrito respeito às diretrizes de preservação, procurando conciliar as 358 
aspirações da comunidade e os anseios de desenvolvimento com o papel de Brasília, 359 
como capital do país, bem tombado e patrimônio histórico da humanidade. Bom, gente, 360 
e de forma, assim, simplista, gostaria de dar uma posição de como é o processo que a 361 
gente imaginou, o processo de planejamento do Plano Diretor. Ele consiste numa etapa 362 
de diagnóstico, prognóstico e o projeto de lei. De forma simples, quando nós estamos 363 
com vários problemas de saúde nós vamos ao médico e se esses problemas são muito 364 
complexos o médico pede exames e depois ele passa o remédio para nos curar. Então, 365 
estão... O Plano Diretor é mais ou menos dessa forma. No diagnóstico o quê que a gente 366 
está fazendo hoje e... São os levantamentos dos problemas de cada cidade, não é? 367 
Estamos levantando todos os problemas e desses problemas, na fase do prognóstico nós 368 
vamos fazer os exames, e os exames são os exames nas áreas setoriais. Se é problema de 369 
trânsito, o quê que está causando aquele problema? Se é problema de uso, da atividade 370 
desenvolvida. O quê que está causando? Então, qual... E identificando, através do 371 
exame, esse problema, nós vamos chegar na fase que seria o projeto de lei, seriam os 372 
remédios necessários para que a cidade se desenvolva ordenada. Então, é mais ou 373 
menos isso de forma simplificada. Então, nós estamos numa etapa agora de 374 
levantamento de problemas e, por isso, que nós estamos aqui, porque nós já 375 
identificamos. É claro que a equipe técnica que trabalha por vários anos com a cidade, 376 
recebendo as demandas, todas as solicitações da cidade, nós conhecemos uma série de 377 
problemas que a cidade tem, mas quem mora na cidade conhece muito melhor do que a 378 
gente. Então, qual é a nossa proposta aqui? Nós estamos querendo escutar de vocês 379 
quais são os problemas que vocês sentem na cidade. Tá? Depois dessa fase de 380 
diagnóstico, nós temos essas reuniões preparatórias, que são a parte de levantamento, 381 
nós vamos ter uma audiência pública em que vamos apresentar para vocês todos os 382 
problemas que nós detectamos na cidade. Então, essa fase ela culmina na audiência 383 
pública que a gente vai apresentar para vocês todos os problemas. Depois de ter um 384 
entendimento com a comunidade nós vamos produzir o documento final do diagnóstico. 385 
Então, essa fase a gente está buscando a participação de vocês nessa etapa. Nós 386 
estamos... É claro que é uma fase muito de aprendizado nosso também. Nós temos a 387 
nossa Constituição, o Estatuto da Cidade tem pouco tempo. Nós estamos numa fase de 388 
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aprendizado, de construção da participação popular, da participação nos nossos 389 
trabalhos. Então, nós estamos, realmente, aprendendo, junto com vocês. E estamos 390 
dividindo com vocês a nossa preocupação com a cidade. Então, eu desejo para vocês um 391 
bom trabalho. Eu vou ter que me retirar porque tenho outro compromisso. Desejo a 392 
vocês um bom trabalho, que vocês... Realmente seja muito profícua essa reunião, que a 393 
gente saia aqui com várias demandas de vocês e colocamos não só hoje, mas existe um 394 
site disponível para que vocês informem. Se não for site, quiserem ir lá na SEDUMA, 395 
levarem os problemas a gente está realmente querendo escutar a comunidade durante 396 
todo esse processo de elaboração do plano. Agradeço aí a presença de todos. Fico muito 397 
feliz com o interesse da comunidade na participação desse trabalho. E peço para a 398 
Gisele me substituir. Agradeço a minha equipe técnica da qual eu me orgulho muito. 399 
Uma equipe que realmente é apaixonada pela cidade e que eles consigam captar de 400 
vocês todos os dados. Obrigado, uma boa noite. (aplausos) 401 
 402 
Gisele Mol Mascarenhas (SEDUMA) – Eu vou ficar em pé, porque senão ninguém me 403 
ver. Eu acho que a Eliana já falou tudo o que seria importante nós ouvirmos para 404 
entendermos um pouco esse processo. Eu só quero acrescentar que vocês tenham 405 
certeza que não perderam seu tempo. Não estão perdendo a sua noite. Sabe? Eu acho 406 
que esse é um processo que, como a Eliana falou, todos nós estamos aprendendo, tanto 407 
na participação comunitária, mas, principalmente, a entender, a compreender e 408 
participar da nossa vida comunitária, não é? Não é só pedir asfalto ou pedir segurança, 409 
mas é também saber qual a cidade que a gente quer viver. Como que a gente pode 410 
ajudar a construir isso. E é para isso que vocês estão aqui. Então, eu agradeço muito, 411 
nós agradecemos os técnicos, agradecemos muito a presença de vocês. Ainda haverá 412 
muitas reuniões como essa e eu peço, por favor, que vocês divulguem entre os seus 413 
vizinhos, os seus amigos, porque a gente espera que esse salão ainda esteja cheio, muito 414 
cheio até o final do processo, tá? Obrigada. 415 
 416 
Marcos Ferreira (RST) – Nós vamos já combinar que ele fique com som o tempo 417 
todo, se você conseguir. Eu vou pedir, então, para... Agora... Obrigado, Gisele. Vou 418 
pedir para a Rejane trazer uma rápida informação sobre o processo de convocação das 419 
plenárias de hoje e de amanhã de manhã, amanhã à tarde sobre essa etapa de diagnóstico 420 
do PPCUB.  421 
 422 
Rejane Jung Viana (Subsecretária de Planejamento Urbano) – Alô! Está dando para 423 
ouvir? Boa noite. Eu vou falar rapidamente. Eu acho que a Eliana e a Gisele 424 
expressaram muito bem. A gente está num processo de aprendizado de como se dá esse 425 
processo de participação popular. E, então, eu vou mostrar aqui qual foi a nossa 426 
estratégia de divulgação. Os slides, de certa forma, eles falam por si próprios. Eu não 427 
vou precisar falar muito, mas eu acredito que seja um aprimoramento em relação às 428 
estratégias de divulgação que a gente teve nas reuniões passadas. Se aprimorou e eu 429 
acredito que ao logo do processo isso ainda pode se aprimorar ainda mais. Pode passar 430 
desse, por favor. Então, essas reuniões plenárias elas tiveram divulgação nos sites do 431 
governo, notícias nos sites do governo, notícias em outros meios que depois ali eu vou 432 
citar e várias inserções em rádios, inserções nos jornais, avisos de convocação, cartazes 433 
e cartas. As notícias nos sites, a gente tem um site da SEDUMA, que tem um portal do 434 
PPCUB, que traz todo o processo, uma série de informações e documentos constam 435 
desse site. Está lá. É www.seduma.df.gov.br. Pode passar, por favor. Foi noticiado 436 
também nos sites do governo, a Agência de Comunicação do Governo do Distrito 437 
Federal mostrou notícias. E em outros meios, teve a publicação de release, link e 438 
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(incompreensível) no site da SEDUMA. Publicação de release no site da Agência 439 
Brasília. E foram enviados releases para as autoridades de governo, para as 440 
administrações regionais das áreas, das regionais que compõem a área tombada e para a 441 
imprensa em geral, que, por meio desses releases, publica de forma espontânea matérias 442 
nos jornais, sites, blogs e rádios. Aí, então, é uma das matérias espontâneas que saíram 443 
na mídia impressa... Pode passar. É só mostrando. Pode passar, por gentileza. Houve 444 
504 inserções em rádios. Foram 12 rádios, 42 em cada emissora. Cada uma dessas 445 
inserções de 30 segundos, 30 segundos. Foram veiculadas entre as 7 e as 19horas num 446 
período ao longo dessa semana. E as rádios são essas aqui que estão colocadas aí. 447 
Houve também inserções em jornais, nove anúncios ao logo dessa semana, que são 448 
esses jornais que estão aí discriminados, que foram meia página. Bom, mostrando as 449 
inserções dos jornais eu acho que o Correio Brasiliense, os avisos de convocação que 450 
foram publicados com 15 de antecedência no jornal, no Correio Braziliense e no Jornal 451 
de Brasília por três dias consecutivos. Foram distribuídos 500 cartazes às 452 
administrações regionais. E foram encaminhadas 265 cartas, sendo 202 para entidades, 453 
lideranças e representantes da sociedade civil organizadas, conselhos e prefeituras 454 
comunitárias. Vinte e nove cartas para os conselheiros do CONPLAN e as cartas para os 455 
órgãos públicos do governo local e federal. Eu acho que era isso. Obrigada.  456 
 457 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado, Rejane. Nós vamos passar, então, à 458 
apresentação... Oi? Pois não, querida. Você quer vir ao microfone?... (intervenção feita 459 
fora do microfone)... Vem ao microfone, porque aí fica gravado ali... 460 
 461 
Ana Cláudia (Corretora de Imóveis) – Eu queria mensurar um problema, já que a 462 
secretária do SEDUMA ela ressaltou aqui a todos, que tipo de problemas a cidade da 463 
gente tem, não é? Então, eu queria relatar um diagnóstico, um case generalizado, que é 464 
o fluxo de trânsito intensivo aqui em Brasília. Então, quer dizer, eu moro no Núcleo 465 
Bandeirante, passo aqui em Candangolândia, vou para o Plano e, 6h30, 7h30 da manhã 466 
tem esse fluxo de trânsito intensivo, não é? E continuo. Então, não é um feedback mil 467 
por cento nessa relação de obras que o GDF está fazendo porque ainda não sanou este 468 
problema. 469 
 470 
Marcos Ferreira (RST) – Deixa eu só explicar para você e para todo plenário que nós 471 
vamos ter uma fase de manifestações. Então, a gente podia agora assistir a apresentação 472 
que está prevista e aí você já fica inscrita na mesa como a primeira pessoa para vir 473 
debater o que está ali projetado e as proposições e problemas que você percebe, está 474 
certo? Quando você levantou a mão eu entendi que você tinha algum problema de 475 
método. A hora agora é resolver o jeito como a gente vai funcionar. Agora nós vamos 476 
ouvir a apresentação e, em seguida debater, pode ser?... (intervenção feita fora do 477 
microfone)... Imagina. Perfeito. Obrigado, querida. O seu nome, querida?... (intervenção 478 
feita fora do microfone)... Essa é a Ana Cláudia, que já se apresentou como uma gestora 479 
imobiliária e administradora. Perfeito? Então, eu vou pedir, eu não sei quem que vai 480 
fazer a primeira parte da apresentação dos subsídios para o diagnóstico por parte da 481 
RST. Quem que vai começar? É você? Então, a Maria Etelvina vai começar fazendo a 482 
apresentação. Por favor, Maria Etelvina. 483 
 484 
Maria Etelvina Guimarães (RST) – Está ligado. Agora está ligado. Boa noite. Hoje eu 485 
estou aqui com a tarefa de relatar o evento e também apresentar uma parte. Então, eu 486 
peço desculpa se, por acaso, eu me atrapalhar de alguma forma. Bom, a idéia aqui hoje, 487 
então, é apresentar alguns insumos que nós já temos nas mais variadas áreas do trabalho 488 
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já foi desenvolvido e para isso, então, os assuntos que vão ser tratados na nossa reunião 489 
de hoje, então, eles estão listados ali no nosso slide, não é? Então, a primeira parte seria 490 
uma breve, bastante breve, até porque a secretária já apresentou também a tramitação do 491 
processo até aqui, não é? Mas, então, é uma breve apresentação do processo. A parte 492 
referente ao enquadramento legal do PPCUB. Uma questão importantíssima que o 493 
grupo considera desde sempre, que é a questão da Bacia do Lago Paranoá, que é a 494 
Adriane Bica que vai tratar e depois as questões... Eu não estou enxergando. As 495 
questões obtidas nas reuniões preparatórias e, finalmente, então, os temas que estão 496 
sendo trazidos para debate. Então, é um processo. Então, ele, ele... Como a secretária 497 
mencionou, não é? Ele tem três etapas previamente definidas, mas essas três etapas elas 498 
se subdividem. Então, a primeira etapa que seria a etapa do diagnóstico. Ela foi 499 
precedida da elaboração de um plano geral de trabalho, de um programa de participação 500 
da população, uma etapa de caracterização do sítio, um levantamento bibliográfico, 501 
enfim, um levantamento de todos os estudos, visitas técnicas, enfim, a sistematização de 502 
todos os instrumentos vigentes no Distrito Federal e esse, todo esse corpo de trabalho 503 
ele já começa a se agregar, então, neste diagnóstico que está em construção, que é a fase 504 
atual do processo. Como a secretária referiu, não é? Posteriormente nós temos a 505 
formulação de um prognóstico e a elaboração de um anteprojeto de lei, de uma minuta 506 
de anteprojeto de lei. Aqui, então, numa linha do tempo, mais ou menos, mostrando 507 
onde nos encontramos na etapa. Começando ali o diagnóstico com reuniões de 508 
liderança, as reuniões preparatórias e as reuniões plenárias que estão iniciando hoje. 509 
Bom, feito isso, então passamos, então, à minha parte propriamente dita, porque eu sou 510 
a advogada responsável pela consultoria jurídica da equipe técnica que foi contratada, 511 
não é? Então, a parte referente ao enquadramento legal. O nós chamamos na reunião 512 
preparatória de uma moldura legal. Qual a moldura legal desse PPCUB? Então, a 513 
primeira que nós consideramos muito importante referir aqui é que a partir de 1988 o 514 
Direito à Preservação do Patrimônio Cultural ele se transformou um Direito 515 
Constitucional. Eu não vou ler o artigo que está ali no slide, mas é o Artigo 216, que 516 
identifica, portanto, o patrimônio, o Direito Constitucional que a população tem, que 517 
todo cidadão tem a ver o seu, a ter o seu patrimônio cultural, ambiental protegido. Com 518 
relação especificamente ao conjunto urbanístico de Brasília, a preocupação com a 519 
preservação da sua concepção urbanística ela já inicia com a primeira lei orgânica, 520 
quando foi estabelecido no Artigo 38. Ali está o número da Lei, Lei 3.751. Quando foi 521 
estabelecido no Artigo 38, que qualquer modificação na concepção urbanística do 522 
conjunto, do Plano Piloto deveria ser objeto de Lei Federal. É claro, considerando que a 523 
Ordem Constitucional mudou, não é? Digamos assim, hoje não se pode mais exigir que 524 
uma Lei Federal seja a única competente para promover a legislação urbanística. Bom, 525 
essa preocupação com a preservação, então, ela permaneceu, não é? Em 1987 foi, o 526 
conjunto urbanístico foi tombado, a secretária também já referiu, e esse ato foi muito 527 
importante para a consagração de Brasília como Patrimônio da Humanidade, que 528 
aconteceu logo a seguir. Se vocês observarem ali as das datas o tombamento distrital é 529 
de outubro de 87 e a inclusão na listagem do patrimônio mundial é dezembro de 87. 530 
Pouco tempo depois, não muito tempo, muito pouco tempo se nós pensarmos que a 531 
linha do tempo, digamos, três anos não são tantos anos assim, não é? Se pensar em 532 
planejamento urbano, no crescimento de uma cidade, em março de 1990 Brasília, então, 533 
foi tombada como patrimônio nacional, como patrimônio da união, não é? Regrado, 534 
então, por normas federais. Imediatamente nós tivemos uma portaria, a Portaria número 535 
4 do então SBPC, não é? Desculpa. A memória... E em 1992 foi substituída pela 536 
Portaria 314, não é? Que regra até hoje, que disciplina até hoje o tombamento federal. 537 
Nós consideramos muito importante trazer aqui, nós não temos condições, nós achamos 538 
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que seria demasiado enfadonho trazer aqui todo o conteúdo do decreto distrital e da 539 
Portaria Federal. Nós tentamos trazer a essência desses dois documentos. Esses dois 540 
documentos eles estão em simetria, eles não apresentam contradição. Então, nós 541 
entendemos que há plenas condições de apresentar a sua essência de forma conjunta. 542 
Então, nós colocamos dentro da... Reunimos os elementos essenciais de ambos os 543 
documentos e ambos os documentos eles salientam a importância da manutenção das 544 
escalas, que foram identificadas na concepção urbanística de Brasília. Então, a escala 545 
monumental, que foram identificadas na concepção urbanística de Brasília. Então, a 546 
escala monumental, identificando os valores, não é? Então, identificando 547 
principalmente... E o decreto, tanto o decreto, quanto a portaria identificam já bens 548 
protegidos, que são a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, enfim, não é? 549 
Identifica a necessidade da manutenção de espaços não edificados, espaços preservados 550 
justamente para dar essa imagem de monumentalidade. Aqui eu estou me atrevendo, 551 
porque não é bem a minha área, não é? Mas, enfim, já aprendi um pouco com os 552 
colegas. A questão... A Esplanada dos Ministérios, enfim, ela identifica especificamente 553 
valores, então, não é, Adriane? Aqui, então, essas fotos mostram um pouquinho isso, 554 
não é? Pouquinho, não. Bastante. Tá. Depois a outra escala é a escala residencial, que 555 
salienta muito a importância da manutenção dos valores das superquadras, não é? o 556 
papel das superquadras, a concepção das superquadras, elementos que conseguem ser 557 
essenciais a serem preservados nas superquadras, como a faixa arborizada, a altura 558 
uniforme de seis pavimentos nas quadras de 100 a 300 e até... E três pavimentos, 559 
ambos, sobre pilotis nas quadras quatrocentos, enfim, identifica os valores, os elementos 560 
essenciais para a preservação. Também com relação às entrequadras e aos setores de 561 
habitação individual. As superquadras agora. Mesma coisa se deu em ambos os 562 
diplomas com relação à escala gregária e à escala bucólica, identificando, então, os 563 
valores que nós entendemos que são os nossos elementos norteadores de todo o 564 
processo. Por isso que nós falamos em moldura legal. Aqui o título é enquadramento 565 
legal até por uma questão formal, mas na nossa mente nós pensamos numa moldura 566 
bem, como uma moldura de um espelho, ou uma moldura de um quadro. Dentro desses 567 
limites são os limites que nós temos para o trabalho, não é? Pode passar. Não está 568 
passando. Aí a escala bucólica, não é? Caracterizando, então, a cidade como o arquiteto 569 
Lúcio Costa falou, a cidade parque, não é? Caráter de cidade parque, essa é a questão 570 
essencial da escala bucólica que não é a um local só em Brasília, não são alguns parques 571 
é toda a ambiência, a concepção urbanística, por isso a faixa de 20 metros de proteção 572 
envolvendo as superquadras. Bom, a partir, então, da Constituição Federal desse direito 573 
que todos nós temos à preservação do nosso patrimônio, não é? A Lei Orgânica do 574 
Distrito Federal previu como elemento, como um instrumento de preservação do 575 
Patrimônio do Conjunto Urbanístico de Brasília o Plano de Preservação do Conjunto 576 
Urbanístico de Brasília. E esse instrumento está previsto expressamente no Artigo 316 577 
da Lei Orgânica. Bom, a partir do momento que a Lei Orgânica fala em Plano de 578 
Preservação do Conjunto Urbanístico nós devemos nos socorrer do que seja um plano 579 
de preservação de um sítio histórico, porque não é a apresentação de um imóvel, não é a 580 
preservação de bens específicos individualizados. Então, nós nos socorremos, então, 581 
para conhecer, para termos os elementos para identificar o conceito do que seja esse 582 
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília da Portaria Federal, que é a 583 
Portaria 299/2004 do IPHAN, que estabelece formas procedimentais e conteúdo para o 584 
Plano de Preservação de um Sítio Histórico. Então, ele coloca o plano de preservação 585 
como um instrumento normativo estratégico e ele tem o objetivo de promover o 586 
desenvolvimento urbano, o desenvolvimento do sítio de forma harmoniosa como uma 587 
preservação. E o Artigo 4º esclarece a finalidade do Plano de Preservação de um Sítio 588 
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Histórico. Então, ali a primeira finalidade identificada é o regime da disciplina 589 
urbanística do sítio histórico. Eu não quero me atrever a... Ou me atrevo, não é? A 590 
explicar porque que foi identificado como um dos primeiros pontos da finalidade. 591 
Justamente promover a disciplina urbanística justamente porque se trata da preservação 592 
de um conjunto urbanístico, não é de um único imóvel. Então, deverá se estabelecer 593 
num plano de preservação as normas urbanísticas, as normas de altura, as normas, o 594 
coeficiente de aproveitamento, enfim, as normas que as edificações novas deverão 595 
observar, para que este conjunto seja preservado. É mais ou menos isso, não é? Bom, 596 
além, então, deste, desta finalidade, que é instituir um regime adequado à preservação, 597 
então o plano de preservação num sítio histórico identifica também a necessidade de 598 
que este plano explicite os princípios que deverão nortear a preservação e o 599 
desenvolvimento desse sítio histórico. A explicitação desses princípios num plano de 600 
preservação ela tem uma importância muito grande para todo aquele que for aplicar a 601 
lei. Toda aquela pessoa que for aplicar a lei, uma lei urbanística, para interpretar essa 602 
aplicação deverá se socorrer dos princípios, os princípios são, digamos assim, a moldura 603 
legal das normas urbanísticas, não é? Então, por isso, o Plano de Preservação no Sítio 604 
Histórico identifica a necessidade de explicitar os princípios. Eu não vou detalhar cada 605 
um desses pontos, porque senão eu acho que eu vou passar o tempo em muito e não é o 606 
nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é colher, apresentar os subsídios e colher 607 
propostas da comunidade. Bom, a partir, então, da lei orgânica e a partir do conteúdo do 608 
que seja o plano de preservação de um sítio histórico, conforme a Portaria do IPHAN 609 
nós, então, buscamos as normas existentes no plano do PDOT, no Plano Diretor de 610 
Ordenamento Territorial e identificamos já no Artigo 67 diretrizes para a elaboração 611 
deste plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, não é? Então, nesse 612 
Artigo 67 também não vou ler. Está aí para que todos tenham condições de acessar. 613 
Ficaria muito enfadonho eu ficar lendo, mas, enfim, todos os dispositivos salientam a 614 
importância da preservação do sítio histórico, da importância do conteúdo, do 615 
significado que tem Brasília ser um patrimônio, ser identificada como patrimônio da 616 
humanidade, não é? Enfim, então esses são os princípios que deverão nortear, 617 
juntamente com os princípios estabelecidos pelo Decreto Distrital possibilitou o 618 
tombamento e a resolução, a Portaria, desculpem, do IPHAN. Então, esses são os 619 
princípios que orientam a elaboração do PPCUB. O Artigo 67 identifica o conteúdo do 620 
PPCUB. Só um pouquinho, porque aqui ele identifica como instrumento de 621 
planejamento e gestão desse conjunto urbanístico. Pode passar. O 153, então, porque 622 
nós tivemos que pinçar, porque o plano ele é tratado no PDOT ao longo do plano, várias 623 
vezes, não é? E com profundidade e com objetivos diferentes. Então, no 153 ele é 624 
identificado como instrumento de consolidação do regulamento de ordenação 625 
urbanística, de preservação do conjunto tombado e de diretrizes de planejamento, não é? 626 
Então, sempre orientado por esse princípio de preservação do conjunto urbanístico de 627 
Brasília. E nesse linha, então, o 154, o Artigo 154 estabelece o conteúdo do PPCUB, 628 
vinculado ao cumprimento dos princípios da Lei Complementar do Plano de... A Lei 629 
Complementar que eu estou me referindo aqui é o PDOT. Opa, retorna só um 630 
pouquinho. Retorna só um pouquinho, por favor. Esse Artigo 154 ele explicita e nós 631 
entendemos que na linha do que determina a Portaria do IPHAN, a Portaria 299, 632 
explicita que o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília deverá 633 
identificar os parâmetros de uso e ocupação do solo, os instrumentos urbanísticos e de 634 
listas de gestão, um sistema de gerenciamento e controle para que realmente esse plano 635 
aconteça, não é? Se efetive. Bom, feitas tais considerações a respeito do que seja uma 636 
moldura legal, um enquadramento legal deste nosso PPCUB só mais uma... Eu prometo 637 
que não vou mais cansar vocês. A última, minha última manifestação aqui, por 638 
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enquanto pelo menos, se refere ao que nós identificamos na estrutura, no ordenamento 639 
jurídico atual em Brasília, não é? Então, a primeira observação que nós fazemos já 640 
como identificação, assim como um diagnóstico, digamos assim, que nós colocamos a 641 
consideração de vocês e estamos ainda examinando, é que o Distrito Federal, a 642 
estrutura, o ordenamento jurídico do Distrito Federal ele é muito complexo. Ele parte, 643 
assim como nós temos leis e decretos que tratam do regime de uso e ocupação do solo, 644 
das alturas, enfim, de quantos andares, quantos pavimentos o prédio pode ter, além 645 
disso, existem inúmeros atos normativos que também regulam isso. Então, nós não 646 
temos somente as leis e os decretos, mas nós temos decisões, nós temos o que se chama, 647 
tínhamos o que se chama GBs, não é? os PRs e as NGBs. Para vocês terem uma ideia, 648 
só na RA I nós identificamos mais de 160 NGBs em vigor. Então, essa é uma 649 
preocupação que nós temos que dificulta, então, a sistematização e o acesso a toda essa 650 
legislação.  651 
 652 
Marcos Ferreira (RST) – Então, nós ouvimos a apresentação da Maria Etelvina 653 
Guimarães, que é advogada, especialista em Direito Municipal pela Universidade 654 
Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Planejamento Urbano e Regional também 655 
pela URGs e professora da Escola Superior de Direito Municipal no Rio Grande do Sul. 656 
Agora, a próxima etapa, que vai ser o Décio que vai fazer, é a Adriane que vai entrar 657 
agora? Eu vou precisar contar para vocês, Adriane e Décio, que a Etelvina usou um 658 
pouquinho mais do tempo que estava combinado para a parte jurídica. Então, eu vou 659 
precisar pedir que vocês extremam um pouco o trabalho de vocês. A Briane é arquiteta, 660 
doutora em Organização do Território na França. Especialista em Preservação do 661 
Patrimônio e no IPHAN ela tratou da preservação de várias cidades históricas e 662 
coordenou durante oito anos o GT de preservação aqui de Brasília no IPHAN, que 663 
correspondeu à proposta brasileira apresentada ao patrimônio, para se transformar em 664 
Patrimônio Mundial pela UNESCO. Foi coordenadora de cultura da UNESCO por nove 665 
anos e atualmente coordena o projeto “Monumenta”, em Porto Alegre. 666 
 667 
Briane Bicca (RST) – Bem, boa noite a todos. Vários já estiveram aqui na reunião 668 
anterior. Agradecemos todo o grupo, agradecemos muito a presença de vocês. E, então, 669 
nós estamos começando aqui a apresentar alguns elementos já que poderão subsidiar a 670 
discussão que se fará logo depois dessa primeira apresentação sobre a bacia do Paranoá 671 
e depois de alguns problemas que já foram identificados pela equipe, especificamente 672 
relativos à Candangolândia. Porque que nós pensamos em fazer desta forma, sempre... 673 
Como? Ah, do geral para o particular. Bem, quando se lê os documentos, os primeiros 674 
documentos desde a Missão Cruls as seguintes missões que, devagarinho, foram 675 
definindo qual seria o local aonde ia ser construída posteriormente, as descrições já são 676 
vacilo. Mesmo antes de haver o concurso que escolheu o desenho do Plano Piloto havia 677 
já descrições da paisagem da Bacia do Paranoá, aonde a cidade depois veio a se 678 
implantar. E porque que se escolheu essa Bacia do Paranoá, porque ela tem uma 679 
conformação, não é? Não foi um acaso de que foi escolhido esse local. Não. É porque a 680 
Bacia do Paranoá ela tem uma conformação que é favorável à instalação urbana. Ela 681 
acolhe uma cidade, não é? Ela é quase como se fosse uma grande boca de um vulcão. 682 
Nós temos uma paisagem circundante há 360 graus praticamente dá para dizer. Então, 683 
nós começamos a fazer uma análise dessa bacia de dois pontos de vista. Um primeiro 684 
percorrendo a Bacia do Paranoá e vendo em cada ponto o que é que se vê. Olhar de fora 685 
sobre a cidade e também olhar da cidade para fora. Por quê? Porque é uma evidência de 686 
que a linha do horizonte, a linha do horizonte, especialmente a linha verde do horizonte 687 
que acompanha o nosso olhar hoje, ela é um elemento característico de Brasília. Nós 688 
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não conseguimos imaginar como, infelizmente, aconteceu com Ouro Preto, não é? Em 689 
que todas as encostas estão ocupadas num processo anárquico. Praticamente não se vê 690 
mais aquilo que caracteriza Ouro Preto, que são as montanhas, não é? Que fazem o pano 691 
de fundo, que fazem a moldura de Ouro Preto. Nós não podemos imaginar de sã 692 
consciência de que em Brasília possa vir a acontecer isso, não é? Então, nós fizemos... 693 
Olha, nós vamos percorrer um pouco a análise, como eu disse, de fora para dentro e de 694 
dentro para fora. Então, aqui, por exemplo, é da via DF-001, que faz o contorno, não é? 695 
Aonde as fotos mostram... Infelizmente, elas poderiam estar um pouco maiores. O que é 696 
que se vê dessa DF-001, não é? Se vê o lago e a vista alcança até o Parque Nacional. 697 
Portanto, se tem uma vista muito larga desse ponto. Pode passar, por favor. Outra, outra 698 
vista do ponto, que é um ponto característico aqui de Brasília, que é a Ermida Dom 699 
Bosco. Vejam só, essas curvas aqui, como na anterior também, são as curvas de onde a 700 
vista alcança em cada um desses pontos. Então, também se percebe que há, desse ponto 701 
da Ermida Dom Bosco, uma vista, um ângulo muito aberto, muito amplo de visuais. 702 
Pode passar. Outro ponto, na represa do Paranoá, não é? Praticamente a represa do 703 
Paranoá nos leva a ver no sentido do eixo monumental também com uma amplitude 704 
muito grande. Pode passar. E aqui da área militar lá em cima, mais ou menos onde está 705 
sendo feita aquela torre de comunicação. Vocês vejam a amplitude dessa vista. Então, 706 
por aqui pode se ver, inclusive, que, dependendo das quotas, da onde de se observa 707 
Brasília, nessa circunvalação (sic) da cidade se enxerga mais ou menos, mas sempre 708 
com uma grande amplitude de visão. Agora, o que é interessante, por favor. Se nós 709 
subimos a torre, tomamos o elevador e vamos a 75 metros vejam só o que e que se vê lá 710 
de cima. Não é? Se vê praticamente toda a Bacia do Paranoá. Então, esta é um 711 
característica muito forte. Não é por acaso que o Lúcio Costa plantou aquela torre de 712 
TV ali. É para que se tivesse uma vista ampla de toda a paisagem e especialmente da 713 
circunvalação ou do cinturão verde ou da área de amortecimento ou, como a UNESCO 714 
chama, do colchão de amortecimento, que cerca Brasília e que é fundamental para a 715 
imagem da cidade. Não é? Se vê, inclusive, algumas aproximações já de conjuntos 716 
urbanos que começam a interferir na visual, que é Águas Claras, que já começa entrar 717 
no nosso ângulo de visão quando nós estamos na Torre de Televisão. Passa, por favor. 718 
Aqui está em vermelho a Bacia do Paranoá, o limite da Bacia Hidrográfica. Volta um 719 
pouquinho, por favor. Então, vocês vêem que praticamente o visual da Torre de 720 
Televisão ela coincide com a própria Bacia Hidrográfica, portanto, com o limite do 721 
nosso olhar, não é? Nesse raio de 360 graus. Por favor. Pode passar. Aí está uma 722 
imagem de satélite marcada a região do Paranoá e aqui já se começa a perceber o que 723 
depois... Pode passar. O que... Depois voltamos à imagem anterior, mas pode se 724 
perceber perfeitamente que nós temos aqui uma grande extensão de área verde neste 725 
outro sentido com a Cabeça de Veado nós temos... Lá e essas outras áreas, zoológico, 726 
enfim, temos um outro colchão de amortecimento forte e a nossa urbanização vem nesse 727 
sentido. Aqui está Ceilândia, não é? E nesse sentido. Então, nós percebemos de que lado 728 
vem essa urbanização que crescentemente tem invadido, vamos dizer assim, essa ideia 729 
de Brasília cercada por um espaço verde, que é uma característica sua fundamental. E eu 730 
me recordo que quando foi preparado o dossiê pedindo, o Brasil pedindo a inscrição de 731 
Brasília no Patrimônio Mundial, a proposta de manutenção de um colchão de 732 
amortecimento, de um cinturão verde, como se queira chamar, foi apresentado e foi 733 
muito considerado pela UNESCO, tanto que nos sucessivos relatórios das missões 734 
sempre comparece com muita ênfase à questão desse cinturão verde ou colchão de 735 
amortecimento, como se queira chamar. Então, nessa ideia de ir do geral para o 736 
particular é o que eu gostaria de apresentar. (aplausos) 737 
 738 
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Marcos Ferreira (RST) – Obrigado, Adriane. Nós vamos ouvir agora a terceira parte 739 
da exposição. Vai ser feita elo Décio Rigatti. O Décio e arquiteto. Ele é doutor em 740 
arquitetura e urbanismo. É professor lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 741 
é coordenador do Curso de Especialização em Patrimônio Cultural. É o tema do curso 742 
de especialização que ele coordena. Por favor, Décio. 743 
 744 
Décio Rigatti (RST) - Bom, boa noite. Eu vou tentar ser bastante rápido, então, na 745 
minha intervenção para tentar compensar um pouquinho a (incompreensível) que fala 746 
pra burro (incompreensível), mas vamos lá. Na verdade, a minha fala ela tem duas 747 
partes. Uma delas é um retorno que a gente está dando para vocês daquele primeiro 748 
questionário que vocês, que várias pessoas responderam durante a primeira reunião que 749 
houve aqui em março e para tentar também organizar um pouco quais são as principais 750 
questões que foram levantadas por vocês nessa reunião. Hoje você devem estar 751 
recebendo também junto com a pasta um outro questionário, mas com um conteúdo um 752 
pouco diferente. Então, as questões não são as mesmas e a gente está... Naquela ocasião 753 
tinha uma certa razão de ser aquelas questões de caráter um pouco mais genérico e hoje 754 
a gente está mais preocupado em obter de vocês subsídios um pouco mais voltados para 755 
as questões (incompreensível) de preservação. Então, a reunião foi dia 13 de março aqui 756 
na Candangolândia. Aí as questões que foram colocadas no questionário em relação à 757 
simbologia e identidade, se perguntava, então, quais eram as principais referências para 758 
a população na Candangolândia. E foram identificadas, então, a primeira igreja de 759 
Brasília, a primeira escola de Brasília, o primeiro cofre de Brasília, o aniversário de 760 
Brasília, a festa junina e o pavilhão da administração, que é o galpão da Novacap. 761 
Então, essas seriam as referências e os marcos referenciais mais importantes 762 
apresentados, então. A outra questão perguntava quais eram as qualidades presentes na 763 
Candangolândia. As repostas, então, trouxeram como qualidade o ambiente interiorano. 764 
Obviamente esse ambiente interiorano ele compreende uma série de aspectos, na 765 
verdade, ele traduz no só um certo comportamento, relação de vizinhança etc, mas 766 
também um espaço que é adequado e que é propício para que essas relações aconteçam , 767 
o que aparece também na indicação de boa vizinhança. E também a sensação de 768 
tranqüilidade que o lugar apresenta. Em relação aos problemas principais que foram 769 
apontados compareceram as construções desordenadas, problemas no transporte público 770 
e excesso de bares. Certo? Então, esse é um breve resumo daquilo que vocês 771 
preencheram para dar um pouquinho de ideia também e não só dar um retorno para 772 
vocês, uma satisfação a vocês do trabalho que vocês produziram, mas também porque 773 
eu acho que muitas das questões que já começam parecer tem a ver também com a, com 774 
a, com os nossos temas para debate. Os temas para debate, e aqui o que está aparecendo 775 
aqui, então, é a área tombada, marcada aqui por vermelho. Aqui o Lago Paranoá e aqui 776 
a Candangolândia La tem, apesar de ficar lá num canto da área tombada, ela tem papel 777 
muito importante do ponto de vista não só da formação das cidades de Brasília, mas 778 
também a questão da relação dela com a cidade e as... O... Ela nasce praticamente antes 779 
da própria cidade. Então, essas considerações todas elas dão uma certa ideia da 780 
importância da área para a cidade como um todo, mas também da importância das 781 
questões de preservação, que precisam ser devidamente avaliadas para o futuro. Para a 782 
Candangolândia eu não vou nem entrar no detalhe dessa ficha, mas, assim como para a 783 
Candangolândia, para mais de oitenta e tantos setores que compõem a área tombada, foi 784 
feito um levantamento de campo levantando uma série de informações e com apoio 785 
fotográfico. Então, essa... A ficha da Candangolândia está exposta em tamanho grande 786 
que dá para ler ali na entrada, então, não vou nem me deter, mas assim, o que gente 787 
procurava trazer para essa ficha, que é uma forma de organizar um pouco a... Enfim, a 788 
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realidade presente em cada um dos setores, era um pequeno, um prédio histórico da área 789 
que a gente estava trabalhando, qual era a concepção urbanística desse lugar? Enfim, 790 
quais são, como é que ele foi concebido do ponto de vista de uma área urbana? Como 791 
ele foi implantado e como ele foi transformado? Quais são os planos e projetos que são 792 
a área da Candangolândia? Quais são os instrumentos jurídicos que estão em vigor para 793 
a Candangolândia e esse item ele não consta aqui na ficha porque Candangolândia é 794 
uma das poucas áreas que tem um PDL, tem um Plano Diretor Local próprio. Tá? As 795 
outras áreas tem essa... Já existem essa sistematização do ordenamento jurídico. Depois 796 
também se fez aquilo que a gente chamou de leitura da ambiência, que foi esse trabalho 797 
de campo. Se trabalha também com as demandas gerais, daí são gerais porque são 798 
oriundas de diversas fontes, sejam elas institucionais etc. E um item importante que em 799 
todas as fichas está em branco que é a questão da contribuição da população. Quer 800 
dizer, essa informação na ficha vai ser acrescida a partir da conclusão dessa etapa. 801 
Então, faz parte... Um dos elementos, digamos, que vão ser preenchidos nessa ficha de 802 
setor por setor é exatamente os posicionamentos da população através da participação. E 803 
também o último item é um item que é um diagnóstico mais conclusivo e analítico, que 804 
também está em branco, porque, obviamente, ele depende da conclusão de toda etapa 805 
que está sendo montada. As questões mais prementes que a gente identificou para o 806 
caso da Candangolândia é a questão do patrimônio local, a alteração de gabarito e a 807 
ocupação de áreas públicas. Certo? Em relação ao patrimônio local, como eu tinha 808 
comentado com vocês primeiro, quer dizer, a Candangolândia nasce como um 809 
acampamento pioneiro. E ainda existem remanescentes dessa primeira ocupação que, 810 
obviamente, merecem uma atenção especial, muito porque eles estão num estado de 811 
conservação bastante precário. Então, essa parte da memória não só da Candangolândia, 812 
mas do processo de construção de Brasília como um todo precisa ser resgatado. Aqui 813 
nós temos a localização de alguns desses elementos importantes do ponto de vista da 814 
formação do acampamento pioneiro, que é, então, essas marcadas com uma estrela são 815 
as edificações com interesse patrimonial, que é Capela São José Operário, aqui 816 
localizada no número 1. Aqui no número 2 são as edificações remanescentes dos 817 
acampamentos pioneiros e, como eu comentei, vão precisar de um cuidado bastante 818 
grande. E a outra coisa também que é importante em relação à Candangolândia é que ela 819 
é, ela faz divisa com a via EPIA, que é uma das vias mais importantes, que eu acho que 820 
dá para lembrar um pouco aquilo que a Adriane comentou, é exatamente o eixo de 821 
urbanização de todo o Distrito Federal, boa parte está em cima da EPIA e ela é 822 
praticamente um enclave urbanizado no meio de áreas de preservação e de interesse 823 
ambiental, já que ao logo do próximo, muito próximos da Candangolândia existem 824 
contribuições de cursos d’água para o Lago Paranoá. Bom, o segundo tema seria 825 
alteração de gabarito, que é também oriundo do processo de transformação da 826 
Candangolândia, que, inicialmente, essa área tinha, se caracterizava com prédios de 827 
apenas um e dois pavimentos e hoje em dia é bastante comum se encontrar três e até 828 
quatro pavimentos. A questão da alteração do gabarito ela não é simplesmente uma 829 
alteração de caráter interna, quer dizer, não diz respeito simplesmente a problemas 830 
internos da Candangolândia, mas também precisa ser avaliado até que ponto isso 831 
interfere mais ou menos do ponto de vista daquilo que a Adriane apresentou que é tanto 832 
as questões internas como as questões externas com relação à visibilidade dos 833 
(incompreensível) com residência no Plano Piloto. Aqui também para dar uma certa 834 
ideia do grau de densidade com que ocorrem essas ocupações com mais de dois 835 
pavimentos são esses lotes marcados em vermelho. É. Vermelho. Porque, às vezes, a 836 
gente enxerga uma cor aqui e lá é outra. Então, não são poucos... Sim. O... Isso é uma 837 
informação importante que eu estava sempre dizendo: “Vou ter que dizer, vou ter que 838 
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dizer”, e acabei esquecendo. O que a gente está apresentando aqui não é 839 
necessariamente irregularidades, tá? O que a gente está apontando aqui é aquilo que a 840 
gente poderia chamar assim, ó, são transformações diferentes daquilo previsto pelo 841 
plano original, certo? A gente não está dizendo que essas ocupações são ilegais, 842 
clandestinas, irregulares, nem nada. Elas são apro... Elas são, são edificadas através de 843 
instrumentos legais de autorizam, mas o que a gente precisa pensar e repensar é o efeito 844 
dessa transformação não só para o interior da Candangolândia, mas também para o 845 
plano de preservação como um todo. Bom, o último tema, então, é a ocupação de área 846 
pública e aqui nós temos diversas, diversos aspectos a comentar. Uma delas é a 847 
ocupação de... Através de construções n área de domínio do Jardim Zoológico de 848 
Brasília, que é uma das áreas de preservação que fazem parte do cinturão verde ao redor 849 
da Candangolândia. Aqui a gente tem uma ideia, então, nessa área aqui. Aquilo que do 850 
parque, do Jardim Zoológico já foi tomado por ocupação. Certo? Esses lotes em 851 
vermelho marcados aqui e aqui são lotes irregulares. Isso é, são lotes não previstos pelo 852 
plano original. E aqui também existem, foram marcados todo aquele entorno de 853 
interesse pra preservação ambiental, que tem um função estratégica do ponto de vista da 854 
formação do Lago Paranoá não só como contribuição de volume d’água, mas também 855 
do ponto de vista da possibilidade de contaminação, não só dos cursos d’água, mas 856 
aquele que vai para o lago Paranoá também. Certo? Então, além do Santuário da Vida 857 
Silvestre, o Parque dos Pioneiros, o Parque Ecológico (incompreensível), para ser mais 858 
(incompreensível) além do Parque Zoológico o que dá para ver também que há uma 859 
parte dessa ocupação dentro da área do Jardim Zoológico ela está praticamente em cima 860 
da área de preservação permanente do curso d’água, não é? Bom, a outra, a outra parte 861 
da ocupação de área pública que a gente identificou foi a relacionada à ocupação de 862 
passeio público. Isso é? As casas elas foram sendo transformadas, foram sendo 863 
ampliadas, elas subiram em altura e, muitas vezes, elas se espalharam também sobre 864 
espaço público, certo? Então, aqui tem alguns exemplos de um pequeno lugarzinho para 865 
mostrar um pouco. Isso mostra algumas situações que a gente considera realmente 866 
complicadas. Quer dizer, a redução da dimensão da calçada por avanço das edificações, 867 
a eliminação do passeio público por avanço de edificações, como aqui, aqui, enfim, tá? 868 
É isso. Tá? (aplausos) 869 
 870 
Marcos Ferreira (RST) – Muito bem, Décio. Obrigado. Eu... Eu... Nós vamos fazer o 871 
seguinte, a previsão estava sendo de que a gente fosse captando as inscrições, vamos 872 
agora fazer a inscrições e eu vou propor pra vocês que a gente não espere fazer todas 873 
pra começar a usar a palavra. As pessoas vão se inscrevendo. O único cuidado que nós 874 
vamos ter é que não haja repetição no uso da palavra até que os inscritos tenham falado. 875 
Quem vai falar pela primeira vez a gente atende o que foi estabelecido no regimento. E 876 
como são nove e vinte agora eu vou propor para vocês que a gente tenha a previsão de 877 
que para cada pessoa que fale a mesa responda. A gente podia falar duas, três pessoas e 878 
alguém da mesa debate o que está sendo dito. E sempre lembrar que o combinado é a 879 
gente ficar dentro do tema de hoje à noite. O tema de hoje à noite é essa, esse debate, a 880 
contribuição com elementos de diagnóstico para a situação que está sendo estudada. 881 
Tudo bem? Quem quer se inscrever?... (intervenção feita fora do microfone)... Por 882 
favor, o seu nome, por favor... (intervenção feita fora do microfone)... Paulista. Vou 883 
pegar o nome de todo mundo. Seu nome senhora?... (intervenção feita fora do 884 
microfone)... Jacira. Antes de todo mundo estava você, não é? Qual é o seu nome 885 
mesmo?... (intervenção feita fora do microfone)... Ana Cláudia... (intervenção feita fora 886 
do microfone)... Pois não, o seu nome... (intervenção feita fora do microfone)... 887 
Alisson... (intervenção feita fora do microfone)... O seu nome?... (intervenção feita fora 888 
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do microfone)... Tânia... (intervenção feita fora do microfone)... Mais alguém vai se 889 
inscrever?... (intervenção feita fora do microfone)... Pois não?... (intervenção feita fora 890 
do microfone)... Jânio e Benedito... (intervenção feita fora do microfone)... Ou Benedito 891 
e Jane... (intervenção feita fora do microfone)... Oi? Então, começamos com a Ana 892 
Cláudia. É melhor que a Ana Cláudia venha aqui, porque daí o menino fica com 893 
facilidade de gravar. Vocês se incomodam de vir aqui? É o melhor que tem, porque a 894 
gente grava melhor, está certo? Vem Ana Cláudia, por favor. Em seguida vai ser o 895 
Paulista. 896 
 897 
Ana Cláudia (Corretora de Imóveis) – Boa noite. O meu questionamento aqui como 898 
cidadã, trabalhadora e mãe de família, como gestora imobiliária e administradora é o 899 
tema focado sobre os transportes públicos e essa questão de fluxo de trânsito intensivo 900 
aqui em Brasília, porque nessa via, mesmo sendo relatado aqui no debate, via EPIA, não 901 
é? Ela correlacionada entre várias cidades. É Núcleo Bandeirante, Candangolândia, as 902 
pessoas que vem da cidade do Gama, então, vai interagir nesse fluxo quando chega aqui 903 
próximo o zoológico. Então, isso faz parte da questão ambiental, o fluxo de trânsito, faz 904 
parte da questão de agilidade das pessoas que trabalham e precisam estar lá no seu 905 
escritório, n sua empresa. Então, eu acho que isso, mesmo tendo as obras, duplicação de 906 
pista, reforma nos asfaltos, nunca tendo, assim, um feedback, eu não vou falar nem cem, 907 
que isso aí é muito, um valor muito minoritário e desrespeitoso. Não está sendo um 908 
feedback mil por cento voltado à tendência de exigibilidade do cidadãos que questionam 909 
sobre essa questão de fluxo de trânsito aqui em Brasília. Então, aqui também dá uma 910 
demanda de construção civil em Águas Claras ou em outras cidades, outros 911 
condomínios como Park Way, Jardim Botânico, então, está expandindo bastante 912 
imóveis aqui em Brasília no ramo da construção civil, aonde precisa sim esse trânsito 913 
ser melhorado, esse fluxo ser dimensionado, as tendências, exigências de todos nós que 914 
moramos aqui em Brasília, dos moradores de Candangolândia, do Núcleo Bandeirante e 915 
de todas as cidades satélites. E queria ressaltar também sobre a questão do Patrimônio 916 
Histórico e do Tombamento a descaracterização da questão do gabarito, não é? Tem 917 
alguns prédios corporativos em Brasília, ali logo atrás do Conjunto Nacional que eles, 918 
assim, estão desmistificando a arquitetura do tombamento de Brasília, não é? Ou seja, o 919 
gabarito dos imóveis residenciais em entrequadras são até seis andares. Então, você vê 920 
um prédio corporativo, o Corporate Center e outros mais que tem por ali, o prédio da 921 
Varig perto do shopping Brasília Shopping eles são os prédios que desmistificam a 922 
arquitetura de tombamento de Brasília, não é? Então, eu acho que esse tombamento 923 
deve ser respeitado, não é? Principalmente por esses empresários, empreendedores da 924 
construção civil e deve ser obedecido sim como marco regulatório e os atos normativos 925 
como já foi mencionado aqui pela secretária, pelo doutor que é arquiteto e a gente vê 926 
isso, não é? Dentro da área imobiliária eu não só atendo o meu cliente para vender um 927 
imóvel, mas eu dou a consultoria e eu sempre tenho aquela empatia de ficar no lugar 928 
dos cidadãos que questionam esses pequenos problemas que teria que ser vista. 929 
Obrigado. 930 
 931 
Marcos Ferreira (RST) – O Paulista agora e, em seguida, a dona Jucelma... Jacira. 932 
Obrigado. Eu mesmo escrevi e não estou entendendo a minha letra.  Queria só 933 
combinar, eu já fiz com a Ana Cláudia. Eu aviso um minuto antes de completar três 934 
minutos. Aos três minutos eu peço ara concluir. Pessoa tem uma certa elasticidade, mas 935 
precisa concluir em seguida. Vamos lá Paulista.  936 
 937 
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Carlos Paulista (Grupo de Defesa da Memória Candanga) – Eu sou um morador 938 
dessa cidade há 53 anos. Eu tenho 75 anos. Eu, tecnicamente, não era para estar aqui, 939 
porque eu não tenho uma formação intelectual boa e também sou deficiente auditivo, 940 
como vocês vêem aqui, mas a minha dignidade, o meu caráter e o respeito que eu gozo 941 
nessa cidade, não só aqui na Candangolândia como em toda Brasília, eu sempre, eu fui 942 
inspirado pelo doutor Ernesto Silva que faleceu agora a pouco tempo, lamentavelmente, 943 
mas a vida é assim. Eu gostaria de falar para vocês da Candangolândia e para as 944 
autoridades, para a SEDUMA as barbaridades que acontecem aqui. A ocupação de área 945 
pública em praça pública é um estrupo (sic). Não se ocupa, se estrupa (sic) esses 946 
espaços. Tanto que é dessa forma que a imprensa tem nos atendido. Temos varias 947 
representações. Agora mesmo, agora mesmo, no dia... (intervenção feita fora do 948 
microfone)... No Correio Braziliense uma folha inteirinha no domingo. Fizeram isso 949 
porque o jornal achou que as minhas denúncias tinha que ser vista nível do domingo que 950 
muita gente vê. Então, está aqui, o senhor pode filmar isso aqui. “Agressão ao 951 
Tombamento”. “Agressão ao Tombamento”. Eu fiz uma montagem aqui. Aqui tem mais 952 
três ou quatro denúncias que nós do Grupo de Defesa da Memória Candanga fizemos. 953 
Isso tudo é com autorização a essas ocupações com o ex-administrador João Hermeto. 954 
Tudo com a ocupação do governo Arruda, que não respeitou nada dessa cidade. Então, 955 
eu quero dizer para vocês. Infelizmente eu não vou poder ler aqui alguns depoimentos. 956 
Isso daqui é o depoimento do IPHAN. Tem o depoimento do arquiteto, o doutor 957 
(incompreensível), que vocês conhecem muito mais do que eu. Tem um depoimento 958 
aqui de uma mocinha, de uma senhora casada, de uma jovem que eu estou olhando 959 
aquela ali e estou me lembrando bem que eu sinto prazer de estar aqui, porque você está 960 
aqui. Eu não vou poder ler aqui, mas eu queria que o senhor lesse esse depoimento 961 
dessa menina, dessa com 21 anos que... Com esse neném aí... (intervenção feita fora do 962 
microfone)... Está bom. Mais um pouquinho só, mais um pouquinho. Olha para você 963 
ver. Le aí... (intervenção feita fora do microfone)... É. Alô! 964 
 965 
Marcos Ferreira (RST) – “Moro aqui há quatro anos e acho que é importante preservar 966 
a cidade e sua história. A Candangolândia tem um passado muito rico e as pessoas tem 967 
que conhecer isso. A preservação é importante para que nossa região continue sempre 968 
bem cuidada”. 969 
 970 
Carlos Paulista (Grupo de Defesa da Memória Candanga) – Que coisa maravilhosa. 971 
Agora eu quero, já que o tempo é muito pequeno, mas eu faço, eu faço uma denúncia, 972 
eu sofri um atentado de morte quase me mataram e por causa dessa reportagem aqui no 973 
Correio Braziliense de domingo, conforme vocês estão vendo aqui, mas um atentado.  974 
Eu fui afrontado por empresários que ocupam área pública que todo mundo vê. Sabe 975 
quanto que é. Eu fui afrontado porque estava nessa reportagem maravilhosa no correio 976 
brasiliense que ele, esse empresário dessa invasão que está aqui, oito horas da manhã, 977 
estava filmando em torno da minha casa. Eu senti afrontado. Um pioneiro com 75 anos 978 
que sempre trabalhou, sempre defendeu a cidade uns canalha desse estão pesando que 979 
vão fazer o que eles bem entende. A SEDUMA tem que ver isso. Uma coisa, outro dia a 980 
AGEFIS esteve aqui com um monte de fiscais. Pasmem, senhores, um dos fiscais mora 981 
aqui na cidade e é ocupante de área pública no santuário ecológico. Está aí, fiscal da 982 
AGEFIS. E como fica isso, senhor governador? Certamente o senhor vai receber um 983 
documento meu e eu peço para me ajudar nisso, pra denunciar essa barbaridade, essa 984 
desgraça, que será que um homem da minha idade tem que fazer essa coisa, essa luta. 985 
Eu espero que vocês dessa mesa, a SEDUMA tomem cuidado com isso, porque se 986 
acontecer de me matarem aqui todos aqui vão ser responsáveis por isso. (aplausos) 987 
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 988 
Marcos Ferreira (RST) – Então, dona Jacira agora e... Eu continuo com um problema 989 
com a minha letra. É... Ali... É você, não é?... (intervenção feita fora do microfone)... 990 
Alisson? Está bom. É o último que eu não consigo ler. O resto eu consegui. Venha dona 991 
Jacira. Alisson, você é o próximo.    992 
 993 
Jacira da Silva (Instituto Comunidade Praia Verde) – Boa noite. De... Vamos... para 994 
o senhor Paulista se refazer e nós... Vamos lá. Está bom. Eu faço uma sugestão na 995 
apresentação, nas ações para divulgar essa plenária, esse trabalho importante para a 996 
preservação da nossa capital, que também inserisse um carro de som nas cidades, na 997 
divulgação dessa plenária. Porque nós sabemos, não é Candangolândia, mas é Brasília, 998 
dá mobilização para participar o habitante, o morador participar nessa luta e preservação 999 
da onde a gente mora, porque nós estamos falando de qualidade de vida, não é? Se a 1000 
gente não cuida do patrimônio e esse patrimônio público é nosso. Então, não podemos 1001 
vivenciar pessoas que chegam a esse estado emocional como o senhor Paulista que dia a 1002 
dia a gente acompanha a luta dele que é a luta nossa. É luta nossa. E, dois, queria 1003 
também fazer uma sugestão da... Deixa eu irar o meu óculos aqui, por favor. Também 1004 
notificar que nós não recebemos, nós do Instituto Comunidade Praia Verde, não 1005 
recebemos o convite em cartas para essa plenária, nem a anterior. Eu gostaria que 1006 
revissem esse material de divulgação aqui da Candangolândia. E, três, nós, como eu fiz 1007 
a minha apresentação, nós temos, administramos, porque até a condição legal dos 1008 
espaços aqui na Candangolândia não existem. Muitos somos invasores. É a terminologia 1009 
nossa aqui na Candangolândia. Por falta dessa definição do PDOT, por falta de outras 1010 
iniciativas legais nós somos considerados invasores. Nós quem? Nós estamos... Eu vou 1011 
falar do meu pedaço aqui, na QR 1A, que é... Ali existia nada em termos de espaços 1012 
públicos e sim residências. Quem é pioneiro sabe o quê que era parte da QR 1A. Ela é 1013 
mais recente. Ah, está bem ali localizada. E aí veio o Zanini, o arquiteto, que junto, na 1014 
época com o governador José Aparecido cedeu aquele espaço. Então, para... Não 1015 
podemos fazer um histórico, situar essa situação, mas o que a gente quer colocar é o 1016 
seguinte, nessa condição de invasor você no tem CEB, você não tem instalação de luz, 1017 
você não tem água legal. O quê que precisa, na condição você fica sempre reforçando 1018 
esse estágio de “pirataria”, vamos dizer. Que é uma falta... Já é um processo indigno. 1019 
Em função disso, nós da praia verde, que é o Instituto Comunidade Praia Verde, no 1020 
momento que estava com esgoto Berto solicitamos à CEB... À Caesb par, sim, fazer 1021 
instalação. Isso foi feito. Nas últimas chuvas, na questão da CEB, que o poste caiu não 1022 
vão nos atender. A CEB esteve aqui e não concertou o fio, porque nós não temos, não 1023 
estamos no sistema. Tá? Três, a questão da passarela aqui da Candangolândia, as 1024 
passarelas. Nós queríamos ver com vocês, nós procuramos o administrador da época, 1025 
porque que aquelas passarelas não tem cobertura, não é? Aquela cobertura, porque já 1026 
que ela serve para trânsito e a segurança do pedestre, porque que elas não tem cobertura 1027 
na chuva? E respondeu o nosso administrador, que era um parecer técnico do DER, que 1028 
cuida da via lá fora e que a gente gostaria que isso fosse revisto nessa questão que está 1029 
aqui (incompreensível). E, por último, é invasão dos espaços públicos, que aqui já foi 1030 
mencionado, e vocês vão identificar quais os espaços que estão sendo violados e trago 1031 
para que dentro dessa reportagem, dessa preocupação é aqui na QR 1A é em frente, ao 1032 
lado da Companhia Florestal, Florestal Militar existe um trailer em cima do gramado de 1033 
cimento agredindo o meio ambiente. Fizemos já as injunções legais e tivemos, por 1034 
último agora, do Ministério Público do Distrito Federal, dizendo que era um caso 1035 
isolado. Então, como... Vou passar toda documentação para os senhores e senhoras para 1036 
poder ver como é que a gente vai encaminhar, porque a gente se dirige à administração 1037 
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local e sempre, em função do problema político, nada, repassar para um e para outro e 1038 
não há solução. Muito obrigado. (aplausos) 1039 
  1040 
Marcos Ferreira (RST) – Então, nós vamos ouvir agora o Alisson. Eu vou pedir para a 1041 
dona Jacira já escrever o endereço da Associação. A Joseane... Levanta a mão para ela, 1042 
Joseane, por favor. Está ali, ó. Ela é que cuida do nosso (incompreensível) para fazer os 1043 
convites. Venha, Alisson, por favor, em seguida, a Tânia, por favor.    1044 
 1045 
Alisson Duarte (Comunidade) – Boa noite. Nesses 44 anos que eu vivo na 1046 
Candangolândia ininterruptamente gente viu alguma coisa de bom acontecer na 1047 
Candanga, que foi pela parte urbanística, não é? Que foi... Nós vivemos um período que 1048 
nós éramos um acampamento, barracos de madeira e tal e virou uma cidade, uma RA, 1049 
não é? Com ruas, com esgoto e tal. Então, evoluiu por um lado, mas por outro lado, que 1050 
é a minha preocupação, é com relação à questão histórica de Brasília que muita coisa 1051 
afundou, foi se su... Foi se acabando com o passar do tempo. E a Candangolândia tem 1052 
uma importância muito grande para a história de Brasília. Então, não há de se pensar 1053 
num tombamento urbanístico de Brasília sem pensar na sua história. E nós temos ainda 1054 
temos alguns remanescentes dessa história de Brasília aqui na Candangolândia, não é? 1055 
tem o cofre que foi colocado, que é aqui do lado, não sei se vocês viram, tem a 1056 
Biblioteca, onde a laje da Biblioteca dá essa impressão que ela desabou onde tem um 1057 
livro instalado. De fato desabou, porque ali no subsolo tinha um cofre, que muita gente 1058 
nem sabia da existência desse cofre, que era o cofre que guardava o dinheiro para pagar 1059 
os operários, não é? E, durante muito, tinha a parte de alvenaria, que é onde é a 1060 
Biblioteca, e um barraco que foi construído ao lado. Nem o pessoal do barraco sabia da 1061 
existência do cofre no subsolo até que o terreno desabou e descobriu-se a caixa forte, 1062 
não é? Que era um segredo. Da parte da... Em frente... Praticamente e frente aqui, onde 1063 
tem um parte, tem uma pista de skate, tem uma área de lazer e tal, ali, durante uma 1064 
reforma, descobriu-se resquícios ainda do primeiro restaurante, na verdade, o primeiro, 1065 
não dá nem para se chamar de restaurante, mas foi onde foi feito a alimentação que foi 1066 
servida para as pessoas na missa de... De... Lá no Cruzeiro, não é? De Brasília e está lá, 1067 
não é? A gente ainda tem isso aí. A Igreja está... Tem a primeira igreja que, 1068 
oficialmente, se você olhar nos sites até do próprio GDF, oficialmente, a primeira igreja 1069 
de Brasília é Ermida Dom Bosco. A Igrejinha, desculpem, é a Igrejinha. Mas a Igreja é 1070 
de madeira, a Igreja São José Operário, que é interessante, porque ela fica de costas para 1071 
a cidade, porque na época a cidade não existia para cá. O que existia era a Lonalândia, 1072 
que era um primeiro acampamentozinho beirando o córrego que passa ali perto do 1073 
zoológico, então, a igreja era virada ara lá, porque as primeiras pessoas quando aqui 1074 
chegou no tinha agora. Então, lês tinha que se instalar próximo ao riacho que tinha ali. 1075 
Então, a igreja era virada pra lá. A cidade depois, quando construíram os barracos que já 1076 
não era mais de lona, era barraco a cidade cresceu pra cá e a igreja ficou de costas. A 1077 
igreja estava ruim. Iniciou-se uma restauração dessa igreja, que parou. A paróquia teve a 1078 
iniciativa de construir um muro envolta para evitar até depredação e tal. Então, o que a 1079 
gente gostaria de ver é que nessas discussões, uma vez que é o diagnóstico levantar os 1080 
problemas, então, um problema é esse, seria a restauração da igreja. 1081 
 1082 
Marcos Ferreira (RST) – Tá?  1083 
 1084 
Alisson Duarte (Comunidade) – Nós tínhamos aqui a Escola Júlia Kubitschek que não 1085 
existe mais, mas quando da instalação do GNV, do depósito de gás da Petrobras, a 1086 
Petrobras se mostrou interessada em investir na Candangolândia, porque aquele posto 1087 
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da Petrobras é o primeiro posto de gasolina da Petrobras no Brasil todo. Então, ela tem 1088 
interesse de dar uma contrapartida na comunidade. Então, eu acredito muito nas 1089 
parcerias público privadas. Então, fica aí. Temos também muitas outras coisas, temos o 1090 
Núcleo de Custódia, que é onde hoje funciona... Que era o primeiro presídio de Brasília 1091 
que é onde está a PM Florestal. E temos até barracos ainda daquela época que eu acho 1092 
eu se tivesse como também manter pelo menos um barraco daquele. Tem um pouco, 1093 
pouquíssimos, não é? E até, pode parecer estranho, mas até uma mangueira que tem 1094 
aqui descendo aqui a rua, porque essa mangueira não sei quando foi plantada, mas pelo 1095 
menos na época que eu era criança e i ara a escola, em 72 existiam duas mangueiras 1096 
juntas que alguém quando as mangueiras eram menores, colocou uma madeirinha entre 1097 
uma e outra que formava um banquinho, só que na minha época elas já tinham crescido 1098 
tanto que esse banquinho era inacessível, não é? Infelizmente, uma das mangueiras foi 1099 
cortada. Quem puder ver vai ver que do lado tem uma mangueira inteira e a outra só um 1100 
pedaço. Se pudesse até manter essa mangueira como um ser vivo que presenciou a 1101 
evolução da cidade. Então, a minha questão só essa. E a preocupação com a questão 1102 
histórica, mas que se pudesse viabilizar a maneira de restaurar e de manter esse 1103 
patrimônio. Obrigado. (aplausos) 1104 
 1105 
Marcos Ferreira (RST) – Agora é a Tânia e em seguida é o Sérgio, por favor. 1106 
  1107 
Tânia Batella (IAB-DF) – Não sei mexer com esse trem aqui, não. Eu acho que sim, 1108 
me dá aí. Boa noite a todos. Só por curiosidade, quantas pessoas moram aqui na 1109 
Candangolândia? Eu podia saber, podiam levantar a mão? Quantas pessoas moram aqui 1110 
em Candangolândia que estão aqui? É. uma, duas, três, quatro. Quem mais? Tem mais? 1111 
Ah, cinco. Cinco moradores. Seis. Seis moradores de Candangolândia? Eu estou 1112 
fazendo essa pergunta pelo seguinte, mas preparatórias a gente reclamou muito do 1113 
processo de divulgação e eu quero declarar que melhorou, mas não foi o suficiente. Por 1114 
outro lado, numa recomendação que o Ministério Público encaminhou para a Secretaria 1115 
de Desenvolvimento Urbano sugeriu, quer dizer, recomendou que se fizesse uma lista 1116 
de presenças em que cada pessoa que se fizesse presente assinasse, se identificasse, 1117 
colocasse, se estaria aqui em nome de um órgão público, a entidade. Enfim, houve uma 1118 
orientação nesse sentido que não aconteceu. Por isso que eu perguntei quantas pessoas 1119 
estavam, porque eu não ia saber. A outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, no 1120 
regimento que foi lido consta e foi atestado aqui que os documentos que estão sendo 1121 
apresentados estavam disponíveis em sete dias de antecedência? Sinto muito, eu não 1122 
consegui com sete dias. No dia cinco próximo passado foi quando eu consegui acessar 1123 
essa documentação que é vasta. Então, não foi com sete dias. Portanto, eu queria fazer 1124 
este registro. Eu queria colocar agora outras questões mais de metodologia e menos de 1125 
conteúdo. Tá. É o seguinte, a população pode, em relação ao procedimento e 1126 
metodologia, veja bem, ouvir a população para ver os seus anseios, muito bem. 1127 
Certamente, se os empreendedores imobiliários estivessem participando, se eles 1128 
precisassem disso para conseguir os seus objetivos eles estariam reivindicando o 1129 
adensamento, elevar de seis para 25 os edifícios no Plano Piloto. Para ocupar e mudar a 1130 
destinação para habitação em diversos lugares. Para ocupar todos os espaços livres que 1131 
são áreas verdes, o que a gente sabe. Então, eu acho que não é bem o caso. Eu queria 1132 
fazer essa colocação para fins de reflexão. Nós não estamos tratando de uma área 1133 
qualquer. Portanto, a Portaria 299... O representante do IPHAN está aí ou já foi embora? 1134 
Já foi. Ela não se aplica in tóton, porque ela existe para ser aplicada a uma área que não 1135 
é como Brasília que nasceu diferentemente e é uma área tombada já com um projeto 1136 
original que é completamente diferente. Então, essa metodologia, me desculpe, mas tem 1137 
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que ser diferente. Então, esta pesquisa dos anseios da comunidade me parece que devem 1138 
ser paralelamente colocados com as cláusulas pétreas, para que a população saiba o que 1139 
pode ser reivindicado e o que absolutamente não é negociável. Então, essas questões 1140 
inegociáveis me parece que são imprescindíveis de serem, de conhecimento da 1141 
população. Para mim está falho. No meu... Para a minha... Vamos dizer, para o meu, 1142 
para a minha discussão que conheço a Portaria 314, que conheço a Legislação, eu não 1143 
tenho dúvida. Agora, para discutir com a sociedade isso precisa ficar muito claro, até 1144 
para poder saber até que ponto a sociedade pode reivindicar e aquilo que ela não adianta 1145 
reivindicar, porque são cláusulas pétreas. Então, uma questão que eu gostaria de 1146 
colocar. Já estou acabando. A questão, há uma outra questão que está sendo colocada 1147 
aqui, que é a questão do uso do solo. Já foi dito, inclusive na própria recomendação do 1148 
Ministério Público e isso eu não ficou muito claro e se persiste. Eu queria um 1149 
esclarecimento. Este plano pretende tratar do uso do solo ou vai, o que m parece que é 1150 
mais pertinente, não sei, eu tenho dúvida? Vai consolidar toda a Legislação, que é 1151 
absolutamente necessário e aí eu queria até sugerir que na consolidação da Legislação 1152 
da área tombada se registrasse toda legislação precedente pra registro de memória. 1153 
Senão a gente perde a história, não é? Até porque outro dia eu fui buscar uma 1154 
informação no quiseram me dar qual era a legislação anterior, lá na SEDUMA, lá 1155 
embaixo. Eu fui buscar até para esclarecer esse negócio que o Durval andou dizendo aí 1156 
eu fui buscar lá a de Águas Claras e PDI no cadastro da SEDUMA. “Eu quero a 1157 
Legislação anterior ao Plano Diretor Local?”. “Ah, esse eu não vou dar para a senhora, 1158 
não”. ‘Porque não vai dar?”. “Porque não está vigente”. Eu disse: “Mas eu quero essa 1159 
informação. É pública”. “Ah, não. A senhora não tem, não vou levar. Senhora, não vai 1160 
dar não, não pode. Não está vigente, a gente não vai dar”. Então, são questões que eu 1161 
acho que são necessárias estarem absolutamente claras e até ara consolidar e formar a 1162 
memória desse trabalho. Tem muita coisa para explicar. É isso. 1163 
 1164 
Marcos Ferreira (RST) – Então, amigos, eu vou... Eu vou interromper agora, seria o 1165 
Sérgio. Eu vou interromper lista para a gente... Pode ser, Sérgio? Vamos escutar um 1166 
pouco a mesa, debater. São cinco falas que foram feitas, e vamos ver a mesa 1167 
respondendo as questões... Pois não... (intervenção feita fora do microfone)... Pode ir 1168 
que enquanto isso eu só... Eu vou... É bom até que não grave isso. Eu vou pedir, assim, 1169 
está otimamente aqui, está dando super tudo tranquilo, só vou insistir que as pessoas 1170 
atendam a orientação da coordenação de trabalho. Quando a gente pede para parar não é 1171 
porque não está gostando do que está ouvindo. É porque passou o prazo. Então, quando 1172 
uma fala passa duas vezes o tempo que nós combinamos coletivamente o tempo 1173 
coletivo é que fica prejudicado. Então, eu estou pedindo que todos atendam e 1174 
continuemos nesse bom ambiente que está (incompreensível) o nosso meio. A regra está 1175 
sendo quatro. Ninguém falou menos que quatro. Só quando passou de seis minutos é 1176 
que eu estou dizendo assim, olha, gente, vamos tentar voltar à referência dos três 1177 
minutos e a gente tenta se manter com tranquilidade aqui para fazer a gestão. O meu 1178 
papel é defender a gestão do tempo de todos. É isso que eu tenho de fazer. O Sérgio vai 1179 
ser o próximo inscrito. Trocou a pilha, amigo? Está bom. Mesa, por favor, quem é que 1180 
vai, vocês tem a lista dos tópicos. Vai começar com a Gisele. Por favor, Gisele. 1181 
 1182 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Bom, primeiro, Ana Cláudia, nós 1183 
concordamos plenamente com as suas observações com relação ao trânsito. É uma 1184 
situação que está sendo, infelizmente, que é vivida pela cidade inteira. Candangolândia 1185 
ela está cercada pelo Jardim Zoológico, não é? Pelo Santuário de Vida Silvestre e tem, 1186 
realmente, só uma saída, não é? Depois fizeram aquele viaduto lá, mas se volta toda 1187 
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para a EPIA. Nós acreditamos que esse é um problema difícil de resolver quando você 1188 
trata lá da estrada, porque, realmente, ela liga vários núcleos urbanos do Distrito Federal 1189 
e várias áreas de comércio e de geração de emprego. Então, eu acho que realmente vai 1190 
ser difícil. A gente vai, a gente vai apostar. Continuamos apostando num transporte 1191 
público de qualidade que possa reverter essa situação... (intervenção feita fora do 1192 
microfone)... É... (intervenção feita fora do microfone)... É... (intervenção feita fora do 1193 
microfone)... 1194 
 1195 
Marcos Ferreira (RST) – Ana Cláudia! Por favor. 1196 
 1197 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - O... Está previsto para o Gama... (intervenção 1198 
feita fora do microfone)... 1199 
 1200 
Marcos Ferreira (RST) – Vamos escutar. Eu vou pedir para você, Gisele, não dialogar. 1201 
 1202 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Está certo. 1203 
 1204 
Marcos Ferreira (RST) – Você tem que responder. Eu estou, inclusive, cronometrando 1205 
o seu tempo também, não é? 1206 
 1207 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Opa! Então, está previsto para o Gama e para 1208 
toda essa área da EPIA do VLP, o Veículo Leve sobre Pneus, que é uma pista exclusiva 1209 
para transporte coletivo que deve solucionar grande parte desse problema, está bom? 1210 
Senhor Carlos Paulista, nós entendemos e somos bastante sensíveis à sua proposta, ta? 1211 
Isso a SEDUMA... (intervenção feita fora do microfone)... Tá bom... (intervenção feita 1212 
fora do microfone)... Só para dizer que a nossa colega da AGEFIS, que está 1213 
representando a AGEFIS está aqui. Ela deve ter já também anotado como saiu na 1214 
matéria do Correio Braziliense isso deve estar sendo previsto nas ações da AGEFIS. 1215 
Dona Jacira, nós pedimos o carro de som, tá? Infelizmente, não sei o que aconteceu. 1216 
Talvez o Adriano possa depois nos ajudar com isso, mas nós pedimos o carro de som. E 1217 
a questão do Instituto já foi anotado... A administração, é a administração que é 1218 
responsável por isso... (intervenção feita fora do microfone)... É. Já foi anotado, vocês 1219 
vão receber, passar a receber as correspondências. E a questão dos invasores, a questão 1220 
da via do contorno já foram feitas, a senhora sabe, tem acompanhado, inúmeras reuniões 1221 
sobre a questão da avenida do contorno. Eu acho que há um instrumento para que isso 1222 
seja resolvido. É o Plano de Preservação do conjunto urbano de Brasília. Tá? Eu acho 1223 
que é importante isso estar dentro do escopo do plano e é uma situação muito delicada 1224 
porque envolve a poligonal do Jardim Zoológico e envolve a questão da área de 1225 
preservação permanente e isso nós temos certeza que isso não vai poder ficar. Como o 1226 
Décio falou está muito próximo do córrego, mas a questão da poligonal do Jardim 1227 
Botânico o IBRAM já tem feito análises a respeito. Só que é o plano de preservação que 1228 
vai decidir como que isso pode acontecer. Nós sabemos que vocês estão lá há muitos 1229 
anos também. Mais de 30, não é? Então, e isso tem que ser reavaliado realmente. É 1230 
importante não esquecer que a Candangolândia era um acampamento... Tem que dar um 1231 
tempinho, só pra fazer um parêntese: “É bom! É muito bom ter você aqui com a gente 1232 
viu Marta! Mas enfim é importante esclarecer que a Candangolândia, como o Alisson 1233 
falou, era um acampamento de casas de madeiras, não eram barracos, alguns eram 1234 
barracos, mas erma casas de madeiras,casas até muito bem construídas, como a gente 1235 
tem até hoje algumas aí, e em 1984, no inicio da década de oitenta , o projeto foi 1236 
elaborado, foi solicitado pelo antigo departamento de arquitetura e urbanismo, inclusive 1237 
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quem assina o projeto é a doutora Tânia Batella, que está aqui, que era na época a 1238 
diretora do departamento de arquitetura e urbanismo, então  e por que a Candangolândia 1239 
foi alterada? Porque realmente  havia muitas edificações já em deteriozação, e a 1240 
população queria não é, ter o direito de ter a sua casa de alvenaria e, o projeto foi feito 1241 
mais ou menos respeitando as ruas antigas não é , do núcleo original, mas e a 1242 
Candangolândia, ela entrou na área de tombamento porque ela  tem um misto de escala 1243 
bulcólica, porque ela está junto do zoológico, do Jardim zoológico , e ela sempre foi 1244 
uma ocupação bem tranqüila, bem singela, que nunca afetou o plano... O tombamento, e 1245 
o Plano Piloto e também essa questão da escala residencial além do que na portaria 314, 1246 
define que os acampamentos originais da cidade também ficariam preservados naquela 1247 
data então, a Vila Planalto, a Candangolândia e mais recentemente a Vila Tele Brasília. 1248 
Tá bom? A Metropolitana é fora da área tombada, mas a Metropolitana também, ela tem 1249 
o seu tombamento, não é, é importante a gente lembrar. 1250 
 1251 
Marcos Ferreira (RST) – Eu vou, deixa eu te interromper, só para ver se mais alguém 1252 
da mesa vai usar a palavra para debater algumas das questões, ela já vai terminar, pode 1253 
continuar Dona (incompreensível) só queria saber se mais alguém vai usar (intervenção 1254 
feita fora do microfone). A Adriane vai usar então, vamos combinar mas, não pode ficar 1255 
Adriane, deixa eu terminar, Adriane, ainda não Adriane ainda não! A gente... A Gisele 1256 
vai terminar mais dois minutos Gisele? Você acha que dá?   1257 
 1258 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Dá! Acho que dá. Ah, bem... Sobre as 1259 
passarelas cobertas nos vamos levar a sua reivindicação, realmente a SEDUMA não tem 1260 
gerencia sobre isso, mas vamos levar. Senhor Alisson, a restauração das edificações 1261 
históricas isso é importantíssimo. Nós Concordamos, nós temos é... Um grupo lá de 1262 
trabalho, que a muitos anos trabalha com a Candangolândia inclusive a Maria da Graça 1263 
já foi arquiteta aqui na administração, é a nossa técnica lá, e batalha muito por isso e 1264 
enfim nós temos, mais recentemente foram criados alguns fundos, no Distrito Federal 1265 
que podem é... Financiar a restauração de monumentos históricos e de edificações 1266 
históricas como essas que a gente tem aqui, a gente precisa ter projeto, tem que ser 1267 
apresentado um projeto, inclusive pode ser apresentado pela administração da 1268 
Candangolândia, por alguma instituição pública, tem que ser apresentado projetos, o 1269 
projeto de restauração e aí, a gente pode é, o conselho desse fundo vai aprovar e pode 1270 
conceder esse financiamento, Tá bom? 1271 
 1272 
Marcos Ferreira (RST) – Desculpe Alisson, por favor, não replique se não a gente não 1273 
consegue terminar.  1274 
 1275 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Depois a gente pode conversar mais... 1276 
 1277 
Marcos Ferreira (RST) – E eu escrevi o Alisson de novo. Se ele precisar voltar, não 1278 
tem problema. Adriane a sua ultima questão era sobre as passarelas? Não? 1279 
 1280 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Já falou! Já falei! 1281 
 1282 
Marcos Ferreira (RST) – Não, ela está dizendo que ela tem mais uma pergunta que 1283 
você não respondeu.  1284 
 1285 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Bom isso a AGEFIS também vai avaliar tá 1286 
bom Jane? Está anotado? Do trailer tá?! 1287 
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 1288 
Interlocutora não identificada – Tá ligado? O colega (incompreensível) lembrou 1289 
muito bem, que quem sabe nós pudéssemos fazer uma parceria entre a Candangolândia, 1290 
e uma cidade que é tombada também como a Candangolândia que é uma cidade toda de 1291 
madeira no Rio Grande do Sul que chama Antônio Prado e que desenvolveu uma força 1292 
de tratar as casas de madeira, porque não é muito fácil não é, especialmente no nosso 1293 
clima, com a questão de cupins, com a deterioração da madeira na época da chuva, que 1294 
lá chove o ano inteiro e  muito, então quem sabe se pudesse até fazer uma troca de 1295 
experiências entre Antonio Prado, até para incentivar as pessoas, assim que eu me 1296 
lembro, quando se iniciou essa batalha pela preservação dos acampamentos, com a 1297 
Metropolitana, com a Candangolândia , com a Vila Planalto, com a Telebrasília, que as 1298 
pessoas diziam: “ Ah não! Mas casa de madeira não dá pra restaurar, isso é impossível 1299 
de restaurar não é, Antônio Prado mostra e incentiva a que se preserve as edificações de 1300 
madeira não é, lá várias já foram restauradas, acho que seria uma  boa troca de 1301 
experiências entre a Candangolândia, Antônio Prado com... Para entusiasmar as pessoas 1302 
e para elas verem que sim! É possível, não é? No Japão é cheio de templos de Madeira 1303 
que tem 400 anos, 500 anos não é, tem é que dar o tratamento adequado, aí se eu 1304 
pudesse usar também desse tempo, ainda sobra um bocadinho?  1305 
 1306 
Marcos Ferreira (RST) – Sobra! 1307 
 1308 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Para fazer um comentário apenas Tânia, do 1309 
uso de ocupação do solo é... Não existe da parte da equipe do plano de preservação a 1310 
intenção apenas de consolidar as GBs e as NGBs e os demais instrumentos porquê? 1311 
Porque vários deles se mostram contrários a preservação do patrimônio então, eles hoje 1312 
não são ilegais, mas eles representam um risco para a preservação do patrimônio então, 1313 
nesses casos a sim a necessidade não de consolidar, mas de discutir, se esse instrumento 1314 
vai de encontro ou ao encontro a preservação do patrimônio não é? No caso da 1315 
Candangolândia como o caso também da  Vila Planalto a elevação das edificações que 1316 
me disse aqui a Rejane que é regida por uma NGB não é, ela pode representar uma 1317 
dificuldade na preservação, porque a Candangolândia não está sozinha, que já foi dito 1318 
várias vezes, ela está envolta a um conjunto de áreas preservadas e ela tem uma relação 1319 
visual  muito importante dentro dessa área da bacia do Paranoá não é. Então a elevação 1320 
das edificações neste caso e no caso da Vila Planalto e da Telebrasília, primeiro que 1321 
foge do próprio espírito de acampamento não é, eu ainda conheci o acampamento da 1322 
Candangolândia onde tinha o cofre, onde tinha  muito mais, havia as duas mangueiras 1323 
que alguém lembrou aqui muito bem, eu acho até foto eu tenho dessas duas mangueiras 1324 
, e sempre quando eu penso na Candangolândia naquelas, não era? Uma coisa afrontosa 1325 
assim, não era? Uma arborização densa, que se percebia muito antiga a arborização não 1326 
é? É, mas então tem que ter cuidado para não simplesmente adotara toda essa legislação, 1327 
mas verificar se ela é favorável a preservação ou não, no caso daquelas que não são 1328 
favoráveis, a que questioná-las, do meu ponto de vista. Muito Obrigada. 1329 
 1330 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado! Gisele, você que continuar? Porque faltou... Não? 1331 
Então é... Eu queria responder, como é seu nome mesmo? Heliete. Eu queria propor, são 1332 
dez e dez agora, no ponto de vista da administração do tempo que a gente encerrasse as 1333 
inscrições, aí nós vamos ver todos os inscritos, vamos debater com todo mundo e a 1334 
gente ainda capta as últimas inscrições. Como é seu nome? Adriane. E aí, a gente 1335 
resolve, a gente encaminha o final da reunião. Eu devo só contar... Como é seu nome? 1336 
Dércio? Edson. Edson, nós temos mais oito inscritos ainda para hoje a noite, nós 1337 
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ouvimos mais cinco pessoas e temos mais oito inscrições, então a gente encerraria as 1338 
inscrições agora e escutaríamos todos, só com relação a ouvir dois questionamentos 1339 
Gisele e Rejane, sobre o tema das recomendações feitas pelo Ministério Público então, 1340 
quando eu fui chamando para fazer esse papel, eu fui chamado para assessorar essa 1341 
parte da administração com a sociedade, o que nós propusemos como encaminhamento 1342 
e está acordado já com a secretária, é primeiro, ouve resposta da SEDUMA, dizendo o 1343 
que tinha considerado plausível, aceitável de imediato foi encaminhado, se eu  não estou 1344 
enganado, o Marco não está aqui? O Marco?! 1345 
 1346 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Está lá na frente... 1347 
 1348 
Marcos Ferreira (RST) – Tá na portaria. Não eu queria saber da lista, porque estava 1349 
combinado a lista. Tem uma lista? Não é a ficha de inscrição só? Tem a ficha de 1350 
inscrição que é individual e tem uma lista?(Intervenção feita fora do microfone) Não, 1351 
não tem a lista é a ficha de inscrição. Então... (Intervenção feita fora do microfone) 1352 
isso...Na ficha de inscrição não pergunta...tá, obrigado! Eu vou providenciar agora para 1353 
que a gente corrija isso, porque a informação que a gente tinha é que já havia uma lista 1354 
organizada, então por isso que eu estou chamando o Marco que é a pessoa responsável, 1355 
então, alguns encaminhamentos fora imediatamente feitos, ou pelo incremento da 1356 
divulgação, os cuidados com isso, e houve outras coisas que foram consideradas 1357 
recomendações sobre as quais havia uma divergência, houve resposta ao Ministério 1358 
Público e está sendo proposta, está sendo proposto um agendamento de encontro na 1359 
semana que vem com o pessoal do Ministério Público para poder debater isso, 1360 
eventualmente com a quatro entidades que estiveram no Ministério Público e fizeram 1361 
depoimentos, a coisa que eu posso informar, é que o que eu percebo o interesse de que 1362 
se construa um acordo em torno do processo para que ele seja eficiente e eficaz para a 1363 
população de Brasília. Então isso que a Tânia falou é importante de registrar, quer dizer, 1364 
houve um incremento fortíssimo na divulgação mas ela continuou sendo ineficiente por 1365 
exemplo a trazer mais pessoas de Candangolândia hoje, então isso precisa ser avaliado 1366 
por nós e penso que não seja um problema da SEDUMA é um problema de todos nós 1367 
que estamos aqui das entidades que participam, a gente encontrar uma forma de 1368 
aumentar o envolvimento da população com esse tema, é possível que seja um tema 1369 
pouco claramente importante, nós vamos ter que fazer um esforço, hoje de manhã 1370 
tivemos uma reunião com a Joseane que é da ASCOM da SEDUMA, para discutir 1371 
formas de fazer com que o assunto fique claramente demonstrada a sua importância, 1372 
mas isso aí vamos encaminhando... Vamos encaminhando. Eu preciso dar a palavra para 1373 
quem está inscrito agora é... Ana Claúdia. Então eu vou chamar o Sérgio que é o 1374 
próximo inscrito e em seguida é o Benedito. Enquanto o Sérgio fala, eu não vou ouvir, 1375 
eu vou deixar o cronometro e vou descobrir o que houve com a lista. 1376 
 1377 
Sérgio de Paiva Sampaio (CAESB) - Bom gente, eu sou da Caesb, não preciso falar da 1378 
importância do esgotamento sanitário e do abastecimento de água não é, eu até cheguei 1379 
aqui, fui até ali no banheiro e está faltando água ali, não sei por que, não sei se a culpa é 1380 
da Caesb ou não. Mas eu queria falar o seguinte, eu fiquei preocupado muito, quando 1381 
apareceu aqueles slides com as fotos, que apareceu aqueles lotes, que tem três andares, 1382 
quatro andares, e foi citado que aquilo ali está tudo ok e tal, certo? E eu não sei se foi 1383 
mandando algum oficio processo para Caesb para a gente estudar isso, eu queria depois, 1384 
caso foi, me informar, quando que foi feito isso, porque o importante para gente lá da 1385 
Caesb é prever, é prever a situação, certo? Quando eu falei que eu trabalhei no projeto 1386 
de esgotamento sanitário aqui em oitenta e cinco, oitenta e quatro e tal, a gente previa 1387 
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uma população, se aumentou o gabarito, se pediu para aumentar e etc...A gente precisa 1388 
saber, porque a população prevista, mesmo com a população futura, se aconteceu isso se 1389 
vai acontecer, vai faltar água aqui certo? E a população de esgoto não vai ser suficiente 1390 
para levar o esgoto para o interceptor para a estação de tratamento sul, tá certo? Isso aí, 1391 
eu acho que está acontecendo em vários lugares do DF, tem mudança de gabarito no 1392 
pólo de modas, na QE 40 do Guará, tem mudança de sinação lá no CA do lago Norte 1393 
tem o (incompreensível) que está aumentando aqui , aqui perto. Então a preocupação 1394 
nossa lá, é simplesmente avisar quando que há solicitação, porque vai aumentar a 1395 
população, certo? Para a gente prever o projeto, prever o abastecimento e etc e tal... 1396 
Então é mais nesse sentido a minha preocupação tá, e não é só daqui da 1397 
Candangolândia, é de outros locais, a Telebrasília daqui um tempo vai ter três andares 1398 
também, a Vila Planalto já tem casas lá, que já em três andares na Vila Planalto, e vai 1399 
aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, sabe. Isso aí é uma preocupação da 1400 
Caesb, a gente tem que analisar antes, ter um tempo para analisar, para preparar o 1401 
projeto, fazer uma obra de reforço de rede de água e também de esgotamento sanitário é 1402 
complicado sabe, então é nesse sentido sabe, eu acho que eu vou ser o primeiro a 1403 
terminar antes aqui  o tempo . Eu sei que é difícil administrar uma cidade. Eu fui tomar 1404 
um lanche ali e depois eu vi voltando, que está apagado a administração não é? O 1405 
‘administração’ ali da parede está apagado eu olhei assim, achei estranho e falei: “Poxa! 1406 
Será que é difícil arrumar um comércio que tenha uma lata de tinta? O cara não pode 1407 
ceder uma lata de tinta para escrever: “Administração da Candangolândia” aqui na 1408 
parede não é, depois eu vi ali três tijolos faltando, será que não tem um...È tão 1409 
difícil...Eu sei que é difícil administrar, mas acho que... E outra coisa também eu acho 1410 
que tem pouca gente aqui porque foi feito sexta-feira a noite sabe, eu acho que tem 1411 
muita gente que está cansada a semana toda, então devia mudar a tática, não sei aí o que 1412 
houve, por exemplo gente dá, dá Novacap está aqui? Do Lixo está aqui? Não sei! Então 1413 
são elementos importantes sabe, da CEB está aqui? Porque quando aumenta a 1414 
população, quando impermeabiliza o solo vai aumentar o escoamento superficial, vai 1415 
aumentar a quantidade de lixo, vai aumentar a demanda de eletricidade, então esses 1416 
órgãos tinham que estar aqui, pelo menos eles, não sei se estão aqui tá. Então, é essa 1417 
minha preocupação tá, vou deixar tudo escrito de maneira meio desorganizada, mas vou 1418 
deixar e-mail tudo, eu estou lá na Caesb, eu  não trabalho com esgotamento sanitário 1419 
mais mas estou perto da turma da água e a gente pode ajudar em alguma coisa, tá! 1420 
Obrigado! (aplausos). 1421 
 1422 
Marcos Ferreira (RST) – O Benedito está me cobrando, porque teria passado o tempo 1423 
do Sérgio. Quero dizer pra vocês que não, ele falou três minutos e quarenta e oito 1424 
segundos, menos do que todo mundo que falou quatro minutos, você vai ter quatro 1425 
também garantidos venha cá! 1426 
 1427 
Benedito (Associação de Moradores da Orla do Lago Norte) - Eu sou Benedito, eu 1428 
sou médico, e tenho grande participação com essa preparação desse plano de 1429 
preservação para o Distrito Federal. Inicialmente eu queria fazer umas considerações, o 1430 
Sérgio já adiantou algumas, mas a gente vê aqui que é a Dona Jacira não é, do instituto 1431 
Praia Verde, está preocupada porque a água está faltando lá, mas realmente a gente vê 1432 
que a água está faltando na administração, apesar da placa insiste de dar descarga, não 1433 
foi possível não é? Então são pequenos detalhes que chama muito a nossa atenção, e nós 1434 
precisamos ter muito cuidado, porque se hoje está faltando água, imagine daqui a vinte 1435 
anos não é? Os nosso netos, essa geração, por isso a importância de tudo isso aqui não 1436 
é? Viu professora Adriane! A doutora Tânia Batella, ela adiantou um questionamento 1437 



30 
 

que a gente fez, que a gente gostaria de fazer que é exatamente sobre o questionamento 1438 
da competência, da ocupação e uso do solo, eu acho que isso tem que ser dirimido com 1439 
urgência, não pode vamos dizer, o plano ficar trabalhando em cima de algo tão 1440 
importante e não ser da competência não é, do plano. Eu acho que isso precisa ser 1441 
resolvido não é, juntamente ao Ministério Público, eu não sei como que nós vamos fazer 1442 
esse entendimento, agora sem duvido nenhuma eu acho que o Ministério Público viu, 1443 
viu... Oh Marcos, fez inúmeros considerandos, você já adiantou que muitos fora 1444 
respondidos, mas a gente precisa de ter esse conhecimento, j que nós estamos 1445 
trabalhando aqui, pela situação muito grave, que se nós fizermos uma retrospectiva lá o 1446 
regimento, no seu artigo terceiro, tudo que nos estamos fazendo aqui lamentavelmente é 1447 
consuntível, isso é gravíssimo, eu já havia levantado isso nas outras reuniões, e quero 1448 
alertar, vamos alertar, tudo que nós estamos fazendo aqui  é consultivo quem vai 1449 
deliberar, ainda vão ser aqueles que nós vamos escolher em outubro, e isso é muito 1450 
sério. Por quê? Porque a gente trabalha,trabalha, leva projetos, idéias, idéias, idéias, 1451 
coisas que vem de encontro a comunidade, a gente fica emocionado aqui, com o senhor 1452 
paulista não é. Assim fazendo o seu desabafo, tão próprio, tão pertinente, assim de um 1453 
morador fundador não é. E que a gente se solidariza totalmente com ele, principalmente 1454 
eu que sou médico, eu estou tentando conter mais assim a minha emoção, mas veja só, 1455 
onde a gente vê que a comunidade tem preocupações assim, muito fundamentadas não 1456 
é? Muito embasadas, de raiz realmente, e isso nós precisamos de ter esse cuidado, por 1457 
isso então nós temos que trabalhar no sentido de que o órgão deliberativo que nós 1458 
possamos influenciar no órgão que vai deliberar isso é um alerta porque a gente fica 1459 
aqui queimando os cabelos eu garanto que não fez bem para as coronárias do senhor 1460 
Paulista, toda sim aquela sua emoção não é, mas que nós precisamos então trabalhar 1461 
nesse sentido correto? Eu pergunto um questionamento a mesa :  “Porque o núcleo 1462 
Bandeirante, que foi um assentamento assim original do inicio  da construção não está 1463 
então incorporado a essa área de preservação? Eu queria agradecer essa oportunidade de 1464 
estar no Núcleo Bandeirante, aqui na Candangolândia, discutindo esse plano de 1465 
preservação, que a gente assim, tem grande interesse, eu costumo dizer que não há 1466 
como fazer uma muralha na área preservada, fazer uma muralha da China, daquela 1467 
antiga Alemanha. , ou seja, e cercar aquilo que já foi preservado, daquilo que não é 1468 
preservado, eu acho que é um conjunto, e nós temos que trabalhar muito seriamente no 1469 
conjunto como um todo, porque se não a gente perde a referência. Muito Obrigado. 1470 
 1471 
Marcos Ferreira (RST) – A próxima inscrita é a Jane, em seguida a Jane, nós temos o 1472 
Alisson inscrito, mas Alisson nós vamos privilegiar quem ainda não falou você vai 1473 
ficando para depois ta?! Você vai falar, o Renato é depois da Jane. 1474 
 1475 
Jane Jucá (AGFIS) - Boa noite, boa noite a todos. Primeiro coisa eu quero felicitar 1476 
colocando a errata falando, trocar a palavra cidade jardim para cidade parque eu acho 1477 
que isso é fundamental e outra (incompreensível) a primeiro, antes de mais nada é 1478 
difícil a gene concorrer com essa música que está aí fora, então sexta-feira não é nunca 1479 
um dia para se fazer uma reunião como essa, principalmente numa comunidade que 1480 
seria importantíssimo ter um contato  com essa plenária e conhecer um pouco mais da 1481 
sua cidade e falar dela também para vocês, bom , vejo mais acertadamente esses dias de 1482 
plenária, eu acho que é muito importante, e outra coisa também, é sobre, quero 1483 
enfatizar, o que a mesa já falou sobre a escada bucólica, que a Candangolândia se situa 1484 
dentro da escala bucólica, inclusive existe um trabalho da Maria Luiza Costa que ela 1485 
fala sobre as inserções que existe nas diferentes escalas de características de outras 1486 
escalas, e a Candangolândia seria realmente uma inserção residencial numa escala 1487 
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bucólica, e pra que ela não se torne um enclave , um estranhamento para essa escala ela 1488 
precisa ser verde não é, a residência não é proibida aí, mas que ela tem que ter uma 1489 
característica da escala bucólica, que é o verde, que é exatamente o que a Adriane e 1490 
a...E.. Como é seu nome? (incompreensível) também falou, então é lembrar isso, se ela 1491 
está se constituindo como enclave é preciso resgatar, aqui é o que a Adriane falou 1492 
também, sobre as alturas bucólicas, deve ter no máximo dois andares, que é o caso da 1493 
Vila Planalto, da Tele Brasília, e da Candangolândia. E que se não for possível reverter 1494 
essa situação, pelo menos que isso daí se torne exceções, que isso acontece em várias 1495 
cidades somente aqui no Brasil as exceções se fazer regras, isso acontece por aí, 1496 
principalmente numa área tombada, inclusive aquelas exceções ficam á vista 1497 
(incompreensível) para dizer que não pode mais fazer. Então é isso. E outra coisa, 1498 
amanhã vai ter... Você vai fazer a mesma apresentação do público, então eu falaria o 1499 
resto que eu tenho que falar... Obrigada! 1500 
 1501 
Marcos Ferreira (RST) – Obrigado Jane! Eu vou interromper a seqüência de falas, a 1502 
próxima fala, a próxima fala é do Renato, eu só vou interromper... Você está inscrito.. O 1503 
Adriano, não Edson, lá atrás de azul, se nós... O Renato é o de azul?!É?! Então você é o 1504 
próximo vem cá. Só vou interromper para dizer o seguinte, a interpretação que o Marco 1505 
fez da orientação do... Da recomendação do Ministério Público. Benedito me escute 1506 
isso, Benedito. Benedito só porque você falou a coisa da lista, a interpretação que o 1507 
Marco fez, foi que seria necessário fazer um registro mais completo. Então quando 1508 
vocês preencheram a inscrição, tem um lugar que diz: “ Representa alguma entidade ou 1509 
comunidade?”. Aí você põe sim ou não e embaixo está escrito local (intervenção feita 1510 
fora do microfone) não, mas é porque ela reconheceu vocês gente, aí na lista que eles 1511 
estão organizando sai o nome, entidade e todo mundo vai receber cópia da lista, não tem 1512 
problema nenhum, então se vocês ficarem desconfortáveis a gente passa a lista com 1513 
tranqüilidade, porque só a Ana Cláudia foi embora, a gente passa outra lista, mas, a 1514 
gente tem numa fichinha todo mundo, quem ela olha para vocês, num precisa, é porque 1515 
a Sandra olha para vocês e sabe quem vocês são de onde vocês são então não precisa 1516 
preencher é como (incompreensível) muitas vezes. Diga Décio. 1517 
 1518 
Décio Rigatti (RST) - (Incompreensível) de presença a idéia é que quem já tem 1519 
cadastro não precisa refazer para a próxima reunião, as informações pessoais estão lá, 1520 
simplesmente assina a lista de freqüência, foi por isso que ela disse que tu não precisa, 1521 
tu já tem cadastro, o cadastro completo das tuas informações já existe. 1522 
 1523 
Marcos Ferreira (RST) – O que eu preciso dizer é que, o que eles interpretaram, é que 1524 
hoje não é a primeira dessa serie, quem fez a ficha estava assinando a lista de presença, 1525 
quem tem ficha hoje, é que vocês só não preencheram mais, os que já são conhecidos 1526 
porque já foram em outras atividades e ela já sabe, mas tem uma lista de quem já esteve 1527 
aqui com identificação para evitar que pareça que são todos de Candangolândia, vai 1528 
estar registrado, o menino é do setor de águas, fulano é do setor do Iphan, então vocês 1529 
vão receber (intervenção feita fora do microfone) está aqui inscrito, todo mundo 1530 
preencheu.. Na entrada, isso então! Tem lá a ficha da Dona Jacira, fala da praia verde, 1531 
tudo certinho, então no relatório, no relatório da reunião vem uma lista dos 1532 
participantes, todos vocês vão receber, vão poder verificar agora se causar desconforto, 1533 
acho que para amanha nós já vamos mudar, para não ter desconforto, agora se causar 1534 
desconforto agora, a gente passa a lista, estou oferecendo precisa ou não? Hoje não? Ta 1535 
bom. Está todo mundo dizendo que não! Obrigado Dércio pela... o Dércio eu acho que 1536 
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tem que passar hoje pela... Nós vamos fazer a lista para amanhã a gente já distribuir, 1537 
quem for a reunião de amanhã já recebe a lista, então o próximo é o Renato. 1538 
 1539 
Renato Zerbinato – É... Boa Noite! É, sobre... Na verdade que queria falar sobre 1540 
algumas respostas assim que a Gisele deu não é. Primeiro sobre a questão da Ana 1541 
Cláudia, essa coisa do transito, desse problema todo que a gente conhece que não é só 1542 
aqui, não é, e aí você citou aqui, tem o VLT, que ele está sendo implantado, mas, assim 1543 
eu posso conhecer um pouquinho do projeto, pela natureza dele ser de transporte, eu 1544 
estava bem envolvido com isso, mas eu acho que é legal quando fala isso, pelo menos 1545 
dá uma olha... Vai ser implantando tipo... A previsão é para... A data tal e tal, e onde ele 1546 
vai chegar lá no plano, eu acho que é importante a gente poder dar, esse retorno melhor 1547 
assim para o pessoal até porque tem mais gente aqui que, com certeza não está por 1548 
dentro disso, sobre a questão da passarela aqui, você disse que vai fazer uma... Uma 1549 
reinvidicação, mas não falou para quem você vai fazer essa reinvidicação, a dona Jacira 1550 
falou da cobertura para o DF, ta só que aí, você não falou quando você vai dar o retorno 1551 
para ela, como... Se vai dar o retorno só para ela, ou se vai ser para as outras pessoas 1552 
também. É porque assim, eu acho que é importante a gente saber essas coisas não é? E o 1553 
Alisson falou da importância da gente manter aí, esses edifícios históricos não é, ai você 1554 
falou assim: “Ah! A gente tem que apresentar projetos” Como seriam esses projetos? 1555 
Ele é capaz será de fazer o projeto? Eu sou capaz de fazer esse projeto? Aí você disse 1556 
que administração poderia ajudar. Eu pelo pouco temo que eu tenho, eu não conheço a 1557 
Candangolândia, essas poucas horas que eu estou aqui, que já percebi que a 1558 
administração daqui me parece bem ineficiente porque você falou que você solicitou 1559 
carro de som e eles não colocaram. Eu não estou vendo assim, pelo menos ninguém da 1560 
administração aqui se identificou, e eu acho que era importante o administrador  estar 1561 
aqui presente, é então, eu posso não ter prestado atenção mas, ele não está aqui, ouvindo 1562 
as pessoas para conversar, porque assim, côo que uma administração dessas vai poder 1563 
ajudar as pessoas a fazer um projeto? A gente sabe que não é um projeto simples, a 1564 
gente sabe que não é pedir para uma criança: “Ah! Como é essa casinha aqui? A gente 1565 
sabe que é um projeto mais elaborado, não é? Para essas coisas então, assim fica só 1566 
essas coisas que eu fui percebendo, conforme a gente foi conversando aqui, eu estou 1567 
anotando e foi algumas falhas assim que eu percebi na fala, só isso! Obrigado! 1568 
 1569 
Marcos Ferreira (RST) – É o Adriano. O Edson lê pediu para falar depois de você. 1570 
Pode ser? (Intervenção feita fora do microfone) Já! 1571 
 1572 
Edson (ASUC) - Boa noite!Meu nome é Edson, sou presidente da Associação Urbana 1573 
Candanga, dá outra vez... Só um detalhe, eu participei da outra vez e eu não recebi 1574 
nenhum comunicado dessa reunião. Se eu não tivesse entrado no site eu não saberia, 1575 
inclusive eu falei como Paulista para combinar porque não está ouvindo... Ele sabe... 1576 
Porque ele que me lembrou! Ele disse: “Edson, entra no site para ver o dia da reunião! 1577 
Porque eu não recebi comunicado nenhum, e eu sou o presidente da Associação, da 1578 
ultima vez eu pedi uma resposta do SEDUMA, que eu falei, porque eu moro na quadra 1579 
sete, são as áreas não é o setor de chácaras, não é as chácaras, são os lotes de cima, 1580 
aquelas partes que são agregadas, porque eu nas aqui eu voou fazer quarenta e oito anos, 1581 
minha irmã vai fazer cinqüenta, meu filho está ali, mora de aluguel na rua de cima. 1582 
Então quer dizer a família cresceu eu tenho netos, então eu tenho que aumentar, eu não 1583 
tenho para onde ir. Então a situação que tem projeto de lei, três projetos de lei, ai entra 1584 
político,sai político, vou resolver,vou resolver, empurra com a barriga, e agora tem um 1585 
monte de gente me procurando, porque vai regularizar de novo, porque está chegando a 1586 
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eleição de novo, e não resolve nada. Eu perguntei da ultima vez: “ A quem eu 1587 
recorro?”Ao SEDUMA, pedi uma resposta porque desde tempo das reuniões do PDL, 1588 
eu participei das reuniões do PDOT, todas elas eu tenho tudo gravado, eu tenho tudo 1589 
documentado e não tenho resposta, então eu sou invasor, eu sou nascido aqui, nascido 1590 
no hospital do IAPI, aqui de madeira, sou invasor e continuo sendo invasor, vou 1591 
continuar invasor a vida toda, porque não tem jeito! Eu não pedi de graça não! Nós 1592 
pedimos para comprar o terreno, o apart, nós excedemos para comprar, arrumar uma 1593 
solução. Nunca arrumaram! E fica tão... Eu sou invasor, meu filho continua sendo 1594 
invasor, meu neto é invasor, todo mundo é invasor porque ninguém resolve! É a solução 1595 
que eu queira! Não é a chácara, as partes de cima as áreas que nós passamos, colocamos 1596 
tudo, eu continuo sendo um invasor até hoje. Vou ficar velho, vou aposentar, vou ficar 1597 
sendo invasor! É brincadeira! Eu queria só uma resposta uma solução, porque eu não 1598 
tive ainda! Só isso, obrigado! 1599 
 1600 
Marcos Ferreira (RST) – Heliete! Venha. Pode ser agora? É porque nós temos ainda o 1601 
Edson, mas ele pediu para falar depois então, se eu não... O Adriano! Desculpe. Então 1602 
se eu não estou enganado nós temos a Heliete, o Adriano, e as falas do plenário se 1603 
encerraram está certo? Aí, nós vamos ouvir a mesa e vamos encerrar e a Jacira tem 1604 
questões que ela vai apresentar por escrito. 1605 
 1606 
Heliete Bastos (Presidente do Conselho da Asa Sul) – Gente, boa noite! É um prazer 1607 
estar aqui em Candangolândia, eu queria apenas reforçar aquilo que a doutora Tânia 1608 
falou, a respeito do conhecimento das pessoas não é! Sobre aquilo que pode aquilo que 1609 
não pode, aquilo que não adianta reivindicar, eu acho que é super importante, ela 1610 
lembrou isso muito bem. As pessoas, nem todo mundo conhece, isso a gente identifica 1611 
nas reuniões que a gente vai, muita gente desconhece a questão da preservação, umas 1612 
clausulas petra, então eu acho que isso tem que ficar claro para as pessoas que 1613 
participam, porque a gente perde um tempo imenso, a pessoa sempre reinvidicando uma 1614 
coisa que não vai ser possível, então eu acho que isso já poderia ser identificado antes, 1615 
ou então em um informativo ou alguma coisa a ser elaborado. É... Eu quero cadê o 1616 
Sérgio ainda está aí? O Sérgio colocou uma coisa muito bem Sérgio, a questão da 1617 
dificuldade de administrar e isso não é só aqui com vocês na Candangolândia não, isso a 1618 
gente passa também no Plano Piloto, lá que todo mundo diz que mora a elite, e esse o 1619 
discurso que a gente escuta, mas não é bem assim não é, é... A dificuldade de 1620 
administrar é tão grande não é Sérgio, que lá no inicio desse governo ou desse 1621 
desgoverno não é, é... Eu chamei o secretário de obras daquela época, e fizemos uma 1622 
apresentação para ele, mostrando tudo que eu estava quebrado abandonado, quebrado, 1623 
danificado, no Plano Piloto, na Asa Sul, eu sou representante da Asa Sul, está lá até 1624 
hoje, do mesmo jeito ninguém vê, então a dificuldade não é só aqui em Candangolândia 1625 
não, a dificuldade é acho que no Distrito Federal inteiro, ninguém vê as coisas, é muito 1626 
difícil, você mostra para o administrador, sai administrador, entra administrador, a gente 1627 
mostra, eu falei até com a Briane, na ultima reunião, tem pedaço quebrado de coisa na 1628 
W3 a mais de 1200 dias, então isso realmente causa, o que o Paulista tem, a gente fica 1629 
com o coração... Entendeu? Vai chegar uma hora que a gente tem um treco numa 1630 
reunião dessas, ou num encontro com qualquer administrador, ou com qualquer órgão 1631 
do governo, porque a gente fala, fala, fala, mas ninguém vê, ninguém escuta, então isso 1632 
realmente nos causa um mal estar profundo. Com relação ao... Eu queria pedir a mesa, 1633 
porque eu acho que a presença do administrador nessas reuniões, e de outros 1634 
representantes de órgãos (incompreensível) deveria ser obrigatória, isso reforçando o 1635 
que o Renato falou, eu já tinha anotado e ele falou, nós temos que exigir que eles 1636 



34 
 

venham e fiquem não é venham aqui, marquem a presença ficam dez quinze minutos 1637 
vão embora, porque têm outros compromissos, eles têm que ficar aqui nas reuniões para 1638 
escutar os moradores desses locais, isso é muito importante, é... Ein? (intervenção feita 1639 
fora do microfone) A AGEFIS é de suma importância, n os já sentimos isso em todas as 1640 
reuniões, todos os problemas que nós temos são decorrentes da AGEFIS, a falta de ação 1641 
da AGEFIS, não é? Então depois que criou agência acho que piorou ainda, com relação 1642 
ao que a Jane falou, da questão da inserção urbana, que Candangolândia, está inserida 1643 
na escala bucólica, só para uma questão de informação, o  sudoeste por exemplo, ele é 1644 
escala bucólica, ele está inserido na escala bucólica, assim como o noroeste também não 1645 
é, então é só para dizer que não é só a Candangolândia não, o Sudoeste,é quer dizer, eu 1646 
aprendi assim, então eu vim aqui exatamente, só para estar, só para reforçar aquilo que a 1647 
Tânia tinha falado, mas o meu principal objetivo era fazer esse pedido a mesa, de que os 1648 
administradores e representantes da Caesb, da Ceb estejam presentes nessas reuniões, eu 1649 
acho que não custa nada, é um debate da sociedade, e quero agradecer de publico, a 1650 
Rejane, aquele documento, ele me chegou as mãos, eu só não pude ir lá ver o processo 1651 
que eu pedi,por total falta de tempo, problema de saúde, de família que está me tirando 1652 
um pouco de tempo, mas de qualquer maneira eu te agradeço tá? Eu não tive a 1653 
oportunidade de falar com você depois disso tá, obrigada viu. Obrigada. 1654 
 1655 
Marcos Ferreira (RST) – O nosso último inscrito é o Adriano, ele vai usar a palavra, 1656 
eu só queria ler a proposta da Dona Jacira que ela se esqueceu de apresentar na fala 1657 
dela, ela está propondo que sejam realizadas campanhas educativas de conscientização a 1658 
população sobre preservação do ambiente e, sobre o que seja patrimônio público, o que 1659 
significa isso de ser um patrimônio público, patrimônio histórico. 1660 
 1661 
Adriano (Administração Regional da Candangolândia) - Boa noite, boa noite. Bom, 1662 
eu estou aqui para representar a administração não é o rapaz falou que não tem ninguém 1663 
aqui, mas eu estou aqui para representar a administração, claro obviamente a 1664 
importância do administrador isso ai não se discute, isso ai, teria que estar aqui, mas o 1665 
administrador me pediu pessoalmente para que eu viesse, por eu fazer parte da comissão 1666 
do (incompreensível), eu sou arquiteto, sou funcionário de carreira tá, estou aqui por 1667 
nenhuma indicação política, estou aqui pelos meus méritos, e aqui vou continuar até eu 1668 
me aposentar daqui vinte e sete anos, já tenho três já, então como eu estou falando é 1669 
claro que é importante o administrador estar aqui, mas todo tipo de anotação que está 1670 
sendo feita eu vou passar para ele pessoalmente, ele não mora em Brasília, mora em 1671 
Goiânia, mora agora em Candangolândia mas nos finais de  semana ele vai pra Goiânia 1672 
que a família dele mora está lá, depois do expediente obviamente, então todo tipo de 1673 
informação eu estou anotando para passar para ele pessoalmente, eu vou tentar aqui 1674 
responder só algumas coisinhas bem rapidamente, até para a Gisele aqui, e o pessoal 1675 
perguntou, a questão do carro de som, não é minha competência, mas eu vou falar aqui 1676 
em nome do pessoal da assessoria de comunicação, que a administração tem um carro 1677 
de som, mas está quebrado, não o carro, o som, o som está quebrado e a peça pelo que 1678 
me passaram é uma peça muita cara, e administração ainda não teve condições de 1679 
reparar, infelizmente, e com isso tem que  contar com o carro, particular, e como é 1680 
particular a gente sabe que não pode contar com ele sempre, mas o que  a gente tem 1681 
feito, tem se empenhado sempre nesse esforço para passar as datas e os horários de 1682 
todas as reuniões, bom respondendo aqui aquele noticiário, que o Senhor Paulista trouxe 1683 
aqui para gente que o Correio Braziliense fez, é... Eu não estou com meu PDL aqui em 1684 
mãos, está lá na minha sala, mas é de uma área, cujo PDL, eu já falei isso na primeira 1685 
reunião, é um equipamento comunitário e aquela área prevê no seu desenvolvimento 1686 
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área também comercial o Senhor Paulista ele tem uma convicção muito pessoal do que 1687 
ele quer naquela área unilateral, é claro que tudo que ele quer lá, é questão de agrado 1688 
que é para trazer o beneficio para a cidade, isso ai ele conta com meu apoio, porque eu 1689 
já o ajudei muito nisso, mas aquela área ela pode ser utilizada para área comercial, não 1690 
estou aqui para julgar questões, se está tendo alvará de construção, de funcionamento, 1691 
enfim  não estou aqui debatendo isso mas se aquele área pode ser usada para fim 1692 
comercial isso pode.É outra coisa, que a menina foi embora também, a Ana Cláudia não 1693 
é. Bom, eu vou falar agora da minha área, que é a área de aprovação de projetos, tá, é a 1694 
aprovação de projetos, tá, vou falar rapidamente então, então o que está chegando para 1695 
mim, com... Está sendo muito corriqueiro é a questão da especulação imobiliária, que 1696 
está acontecendo aqui na Candangolândia, pela aproximação com o Plano Piloto, eu 1697 
recebo quase que semanalmente, pelo menos uma vez por semana, eu recebo um 1698 
corretor na minha sala, perguntando se ouve mudança no PDL, se já é permitido 1699 
construir o quarto, quinto, sexto andar, porque todos eles vêm com muita ganância 1700 
realmente querendo mudar aqui essa legislação da nossa cidade que é especulação, que 1701 
eles vivem disso, obviamente é... Outra coisa, que é a questão do tempo, que eu queria 1702 
realmente cotar muito (incompreensível) tá, tá bom, obrigado! É... Como eu estava 1703 
falando aqui dos projetos sim... Isso, dos projetos, então essa questão eu queria pedir ali 1704 
a Jane da AGEFIS, uma atenção assim muito grande da AGEFIS, porque o que eu mais 1705 
ouço lá na minha sala, eu não tenho um tipo de aprovação que eu faça errada, primeiro 1706 
porque eu preservo meu emprego, eu sou um servidor de carreira e segundo se na fosse 1707 
isso não bastante, eu faço cumprir a legislação, então o que eu mais ouço na minha sala 1708 
é o famoso projeto para construir e o projeto para executar infelizmente. Entendeu, 1709 
quando eu bato o carimbo de rejeitado,notificação de exigência a pessoa falta voar em 1710 
cima de mim porque o meu vizinho tem um quarto andar e eu não posso, eu falo: “Bom, 1711 
se o seu vizinho tem o quarto andar ele está errado, ele não poderia ter o quarto andar só 1712 
o terceiro. ’ “Ah! Mas o meu vizinho pode então eu vou fazer. Aí eu falo: “Bom, se 1713 
você me trazer uma planta aqui com três pavimentos dentro das normas eu aprovo, o 1714 
quarto andar você faz por sua conta e risco.” E eles me desafiavam e falam: “ Não. Eu 1715 
vou fazer.Porque o meu vizinho fez eu também vou fazer.” Então ai falta muito a parte 1716 
da fiscalização mesmo. É, na verdade não são três andares, são nove metros e vinte não 1717 
é que não inclui a caixa d’água, então dividindo ai dá mais ou menos três andares, três 1718 
pavimentos, o térreo e mais dois e como o professor muito ilustrou aqui na foto, essa 1719 
casa amarela, por exemplo, ali, tem quatro andares não é. Pois é, então tem muita, muita 1720 
gente ai mesmo, e a falta da fiscalização mesmo que contribui para isso o nosso PDL n 1721 
ao permite habitações coletivas, não permite Kitnet, o rapaz foi embora também, ele 1722 
veio aqui justamente para denunciar o tanto de kitnet que tem na cidade e isso, todos 1723 
nós somos arquitetos urbanistas, sabemos todos os transtornos que isso traz, transito, 1724 
estacionamento, pessoal de água, de esgoto de luz, cada demanda dessas que a gente 1725 
tem é uma problemática a mais para a gente resolver. Então, essa questão da AGEFIS, 1726 
tem que ser muito pontual é... Em conjunto com a administração, com a SEDUMA 1727 
também, mas, a parte da fiscalização tem que ser mais (incompreensível) tem que ser 1728 
mais concreta  para a gente acabar com esse tipo de problema aqui na Candangolândia 1729 
(intervenção feita fora do microfone), sim,sim,sim. Uma coisa que eu ouço muito aqui 1730 
infelizmente e isso foge da minha alçada. “Vou tirar uma bits e depois o fiscal  não 1731 
aparece mais lá, e eu falo o que quiser.” Isso aí também lamentavelmente eu ouço muito 1732 
na minha sala. Entendeu eu mostro as normas para todo mundo, o que pode o que não 1733 
pode a pessoa fala: “ Bom, já que eu não posso pela legalidade eu vou tiro a bits como 1734 
você...” Eu já fui tachado assim, parece que só eu que estou mandando. “Como você 1735 
quer, é depois que eu tirar a bits eu faço o quarto andar e divido em várias salas, kitnets, 1736 
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quantas forem necessárias pra eu poder tirar o meu lucro.’ Isso eu já ouvi demais. Bom, 1737 
da questão da administração acho que seria só isso mesmo, se alguém tiver alguma 1738 
pergunta que eu possa responder, e agora até falando como cidadão aqui, a questão do 1739 
VLT, que tanto se levantou, rapidamente, não sei qual que seria a possibilidade de se 1740 
estender, porque se eu não me engano ele vai do aeroporto direto passa pela frente do 1741 
zoológico e vai até o setor hoteleiro, se ele pudesse ao invés de passar pela frente do 1742 
zoológico,passar aqui por detrás, porque muitas pessoas assim como eu, são moradores 1743 
da Asa Sul, moram na W3, eu mesmo facilmente seria um que deixaria o meu carro em 1744 
casa e  viria trabalhar de VLT, Tá, obrigado, boa noite a todos. 1745 
 1746 
Marcos Ferreira (RST) – Bom queridos, são... Quer for usar a informação não precisa 1747 
da fonte, nós vamos... São quinze para as onze agora, eu vou pedir para que os membros 1748 
da mesa rapidamente façam comentários, vou pedir para centralizar a atenção no tema 1749 
da nossa audiência, eventualmente mostrando como a iniciativa de fazer a 1750 
(incompreensível) vai poder apoiar, não vai resolver, mas vai poder apoiar a solução dos 1751 
vários problemas indicados aqui, acho que isso seria importante Gisele, desculpe invadir 1752 
sua área, mas, por favor, vamos andar nessa direção.      1753 
        1754 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Sérgio, o PDL da Candangolândia ele foi 1755 
aprovado em mil novecentos e noventa e oito e com certeza a Caesb e todos os órgãos, 1756 
todas as concessionárias foram consultadas, assim como são consultadas 1757 
obrigatoriamente em qualquer projeto que é feito, especialmente o plano de 1758 
(incompreensível), então se você quiser a gente pode... Deve ter na memória técnica lá 1759 
qual foi a resposta da Caesb tá bom? Senhor Benedito o conselho consultivo realmente, 1760 
mas é isso que é previsto na legislação e na verdade como o senhor bem falou a questão 1761 
da deliberação, cabe a câmera legislativa e cabe a nós escolhermos bons representantes, 1762 
que eles saibam nos representar não é, todos nós. Jane, a questão da escala bucólica, a 1763 
do Bandeirante a Adriane vai responder tá bom! Agradeço a Jane pelas observações e 1764 
pela complementação de alguns conceitos que foram citados. Renato, eu fico 1765 
impressionada como o que u falo tem gente que está prestando atenção, então eu vou 1766 
também prestar atenção no que eu falo para que você também fique satisfeito tá, 1767 
obrigada. Com relação ao programa de educação ambientação acho perfeito, é isso 1768 
mesmo e nós devemos também colocar, não sei se é o plano direto o (incompreensível) 1769 
que é o instrumento mas com certeza nós temos de educação ambiental, e de educação 1770 
patrimonial não é, nós temos um contato muito estreito com a secretaria de cultura e 1771 
com certeza nós vamos levar também essa reivindicação se o (incompreensível) não 1772 
poder contemplar também programas desse tipo, tá bom. Passo para a Adriane, agora, 1773 
por favor. 1774 
 1775 
Adriane (RST) – O grupo de trabalho que começou, o estudo sobre a preservação de 1776 
Brasília, isso em oitenta e dois, por ai, contratou a UNB, para fazer o levantamento de 1777 
todos os acampamentos, ainda havia na época, acampamento Paranoá, havia ao lado da 1778 
Telebrasília, não lembro do nome...Satunino de Brito... Satunino de Brito existe ainda, 1779 
é... No caso do Núcleo Bandeirante foi levantado o que havia na época, portanto no 1780 
Iphan a o registro de todos esses acampamentos, no entanto, quando nós começamos a 1781 
preparar em mil novecentos e oitenta e seis o pedido a UNESCO da inscrição de 1782 
Brasília no patrimônio mundial havia uma regularização do traçado do Núcleo 1783 
Bandeirante e que praticamente tinha redundado na eliminação do espírito de 1784 
acampamento, então isso foi largamente discutido na ocasião não é, se o Núcleo 1785 
Bandeirante ficaria se não ficaria como também o Paranoá que depois da regularização 1786 
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perdeu o sentido completamente de acampamento, até no caso do Paranoá mudou até de 1787 
localização, eu sempre passo e vejo aquelas mangueiras e me emociono, de que ali era o 1788 
acampamento do Paranoá, não é, ele foi transferido mais para cima, mais para leste não 1789 
é, daria para dizer, então esses que perderam o espírito de acampamento , não entraram 1790 
na proposta mas entrou o hospital, que é o primeiro de Brasília, o HJKO, entrou nessa 1791 
recomendação a UNESCO de consideração como patrimônio mundial, é, o Núcleo 1792 
Bandeirante ele tem mais uma questão, ele está fora da bacia do Paranoá, então ainda se 1793 
somou essa... (intervenção feita fora do microfone) não está? Mas ele está bem recuado 1794 
não é... Da EPIA, exatamente, ele está fora da linha da EPIA, tá desculpe. Então, na 1795 
época foram essas, mas questões levantadas para que o Núcleo Bandeirante não 1796 
integrasse essa área de preservação. 1797 
 1798 
Marcos Ferreira (RST) – Amigos, muitas das questões que nós temos , estão pelo 1799 
menos parcialmente respondidas, ou se não completamente respondidas nesse 1800 
caderninho, esse caderninho ele pode ajudar a gente a trazer outras pessoas que se 1801 
interessem em contribuir nesse debate, então eu queria sem autorização da Gisele e da 1802 
Rejane e dizer assim, tem uma coisa que é quando o movimento social se organiza ele 1803 
cria condições para interferir no destino da cidade, não é suficiente que em uma outra 1804 
reunião a gente vai e diga para o governo: “Olha, tem que fazer isso.” É preciso fazer, 1805 
mas é preciso alimentar a construção de um movimento social que de conta dessas 1806 
tarefas, então esse caderno ele é um bom jeito de difundir essa discussão e pode ser, se 1807 
todos toparem, é uma tarefa coletiva fazer a difusão disso e continuar exigindo da 1808 
SEDUMA  outras iniciativas de divulgação sem sombra nenhuma de dúvida, mas eu 1809 
vou pedir então para a Gisele que encerre a nossa  reunião e agradecer a presença de 1810 
todos e a colaboração de todos para o andamento dos nossos trabalhos. Quinze 1811 
segundos. Que item que você acha que tem que ser agilizado? () Talvez ser mais... 1812 
Entendi você vai estar amanhã? Faz isso, essa proposta na primeira hora amanhã. 1813 
Porque daí, em clima da sua proposta a gente pode encaminhar uma decisão. Amanhã é 1814 
sobre o Plano Piloto. De manhã, de manhã Plano Piloto, lá no museu nacional, amanhã 1815 
às oito e meia da manhã, o objeto hoje era a Candangolândia, amanhã é Plano Piloto e 1816 
de tarde é Cruzeiro, Sudoeste, isso... E Octogonal (intervenção feita fora do microfone) 1817 
Isso, Gisele de manhã é Asa Sul, Asa Norte e as vilas (intervenção feita fora do 1818 
microfone) então amanhã as oito e meia quem poder estar conosco nós vamos estar 1819 
trabalhando esse assunto amanhã de manhã. Boa noite a todos e muito obrigado pela 1820 
presença. 1821 
   1822 
Gisele Moll Mascarenhas (SEDUMA) - Eu quero agradecer também... Eu só esqueci 1823 
de responder também uma coisa com relação a...   1824 


