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Gisele Mol Mascarenhas – Boa tarde a todos, a gente... Podemos nos assentar para 1 
começar. Muito boa tarde. Nós agradecemos a presença de todos vocês nesse sábado 2 
ensolarado, maravilhoso, que estão, de certa forma, sacrificando o seu sábado à tarde 3 
para estar aqui conosco, mas é por uma boa causa. É por uma boa causa nós pensarmos 4 
Brasília, pensarmos a área tombada como ela está sendo tratada e o que nós queremos 5 
para a área tombada daqui para frente. Esse é um plano de preservação que é aguardado 6 
há mais de 10 anos por essa cidade para que nós possamos aparar as arestas e definir de 7 
modo claro quais são as diretrizes de tombamento, quais são as diretrizes que nós 8 
queremos para poder tratar melhor essa cidade, que, afinal de contas, não é só Brasília, 9 
não é só uma cidade. É também a capital do país, é um símbolo nacional. Se nós 10 
queremos tratá-la com carinho, com atenção e com o simbolismo que ela merece, nada 11 
mais justo do que nós debatermos e discutirmos os rumos desse planejamento. Meu 12 
nome é Gisele Mol Mascarenhas, para quem não me conhece. Eu sou assessora especial 13 
da Secretaria de Estado Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal. 14 
Trabalho no Governo do Distrito Federal há 26 anos. Tive a oportunidade de ser 15 
entrevistada pela professora Briane Bicca quando ela estava coordenando o GT Brasília, 16 
por ela, pela Ieda Barbosa, pelo Márcio também. E é um grande prazer nós termos 17 
novamente a pessoa que pensou a preservação de Brasília trabalhando conosco nessa 18 
cidade. Então, eu quero agradecer a professora Briane, que faz parte da empresa que foi 19 
contratada por licitação para nos auxiliar nesse trabalho, agradecer a Maria Etelvina, 20 
que está aqui ao meu lado, agradecer ao Luiz Merino, professor também na área, a 21 
Rejane Jung Viana, que é a Subsecretária de Planejamento Urbano do Distrito Federal 22 
da SEDUMA, e ao Maurício Goulart, que é o Diretor dos projetos na área de 23 
preservação. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra, então, para a Maria Etelvina, que 24 
vai ler o regimento da reunião de hoje. Pois não. Claro Eliete. Tem microfone aí 25 
embaixo.  26 
 27 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Obrigada. Vou ficar de frente para vocês, mas aí 28 
fico de costas para lá, né?  29 
 30 
Gisele Mol Mascarenhas – Tanto faz.  31 
 32 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Eu... Boa tarde a todos.  33 
 34 
Interlocutor não identificado – Põe o microfone mais próximo.  35 
 36 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Hein. Tá. Desculpe. Eu queria fazer algumas 37 
observações, tendo em vista que algumas pessoas que estão aqui hoje não tiveram a 38 
oportunidade de participar das três preparatórias que nós tivemos quarta, quinta e sexta. 39 
Vou procurar ser o mais rápido possível e para depois terminar com uma pergunta 40 
relativa a isso aí. Então, nós tivemos a nossa primeira plenária, foi na quarta-feira, no 41 
Museu da República, a pré... Não, é preparatória. Desculpe. Na quarta-feira. Nessa 42 
plenária, o preparatória da plenária ficou decidido que nós... Essas reuniões não seriam 43 
plenárias, seriam preparatórias e que também os diagnósticos seriam pré-diagnósticos, 44 
por quê? Porque no que nós assistimos lá e tivemos a oportunidade de assistir também 45 
no Cruzeiro e no Próprio Sudoeste alguns detalhes que... Não são bem detalhes, né? 46 
Ficaram sem serem observados pelos presentes. A questão, por exemplo, da Vila 47 
Planalto, da Telebrasília, da Granja do Torto, não tivemos nenhuma apresentação a 48 
respeito delas e o dia da discussão seria na quarta-feira. Por exemplo, no Sudoeste não 49 
foi nem citado o Parque das Sucupiras. Não tivemos nenhuma apresentação sobre a 50 
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área, sobre a questão da área de tutela, que como já foi dito aqui é de suma importância 51 
para Brasília. Não tivemos nenhum, o que eles chamam de diagnóstico e nós queremos 52 
chamar de pré-diagnósticos. Os regimentos... Então, foi aprovado na reunião de quarta-53 
feira que seriam pré-diagnósticos e preparatórias de plenárias. Se eu estiver errada, por 54 
favor, alguém me corrija. Inclusive, até parece que foi a Eliana que falou, são pred... 55 
falou mesmo no pré-diagnóstico. Bom. Quando chegamos na reunião do Sudoeste o 56 
regimento não havia sido alterado em nada. Ele continuava original como aquele 57 
primeiro apresentado na reunião de quarta-feira. Então, pedimos que fossem feitas as 58 
alterações ali na hora, mas como a hora já era adiantada, para não perder tempo e até 59 
porque você perde um pouco da noção do conjunto, porque está na tela, você não tem 60 
condições de acompanhar todos, né? Então, eles ficaram de ajeitar, incluímos a questão 61 
das preparatórias das plenárias, umas outras questões e para que eles nos apresentassem 62 
ontem lá no Cruzeiro. Bom. Deixa eu acompanhar aqui, que eu fiz a lápis. Ontem, na 63 
reunião do Cruzeiro, então, foi apresentada uma versão do regimento com algumas 64 
alterações e algumas ainda questionáveis. Eu confesso que eu cheguei um pouco 65 
atrasada. A Tânia Batella já estava fazendo alguns questionamentos e, inclusive, sobre a 66 
questão de acrescentar pré-diagnóstico e um outro item aqui falando no mínimo cinco 67 
reuniões e aqui um outro detalhe. Eu, quando me manifestei, levantei, porque eu queria 68 
também dar uma opinião sobre o item, o Rafael já disse que não permitia mais que se 69 
tocasse naquele assunto porque nós já estávamos avançando para um outro item. Então, 70 
essa questão ficou... Fez-se uma votação muito rapidamente, né? E o auditório, 71 
praticamente, que estavam mais com membros do governo e nós daqui da área da Asa 72 
Sul, porque as pessoas do Cruzeiro, na verdade, moradores, até o momento que nós 73 
tivemos acesso à ficha só tinham seis moradores e os seis moradores, alguns moradores 74 
se retiraram do plenário tendo em vista que alegaram também que não sabiam dessa 75 
reunião, não foram convidados. Eles, inclusive, o próprio administrador do Cruzeiro se 76 
retirou para ir para outra reunião, que era uma audiência pública para tratar não sei de 77 
que, onde estavam alguns parlamentares. Era perto dali. Então, veio depois uma pessoa 78 
de lá também dizer que não tomou conhecimento. Não sei se era Subadministrador que 79 
estava lá, aquele rapaz, eu não sei. Hein. Chefe de Gabinete. Ele disse que realmente os 80 
convites deveriam ter sido feitos pelo governo tendo em vista que eles iriam fazer, mas 81 
que a SEDUMA disse que se encarregaria de fazê-lo. Então, nessas discussões quem 82 
faz, quem fez, quem deixou de fazer, praticamente só tinham esses moradores e alguns 83 
se retiraram para o lado externo da biblioteca do Cruzeiro. Então, ficou muito evidente, 84 
ontem, para mim, que a falta de divulgação é patente. Reclamações. Hoje, eu não posso 85 
falar pela Candangolândia. Eu não estive lá. Mas aqui nós temos três companheiros que 86 
estiveram. Me parece que só tinham dois moradores da Candangolândia, mas depois 87 
quem foi lá se quiser que fale. Então, mas a minha dúvida é o seguinte. Nós vamos em 88 
cada reunião aprovar um regimento diferente? Porque vamos que hoje... Mas veja bem. 89 
Nós aprovamos o tal do pré-diagnóstico, que não está aqui, tá? Mas que vai ter que ser 90 
incluído, porque foi aprovado na reunião de quarta-feira. Aprovamos acho que outras 91 
coisas. Eu não estou aqui com aquele, né? O de quarta-feira, mas eu também tenho 92 
algumas dúvidas aqui que eu gostaria de levantar na ocasião oportuna. Então, nós 93 
aprovamos, na verdade, um relatório na quarta. Na quinta, houve aquele embrolho ali 94 
todo na reunião do Sudoeste. Não fechamos o regimento porque para não perder mais 95 
tempo ainda porque a apresentação já começou quase às 10 horas da noite. Saímos de 96 
lá, se vocês querem saber, a uma hora da manhã. Com o mínimo também de pessoas do 97 
próprio Sudoeste e Octogonal. Então, a minha pergunta é essa. A minha dúvida é o 98 
seguinte. Vamos hoje aprovar um outro regimento, porque vamos supor que esta 99 
assembléia aqui defina que isso aqui não é uma pré, não é uma preparatória, aí nós já 100 
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vamos modificar tudo de novo hoje? Qual é o regimento que vai valer. É esta minha 101 
dúvida que ontem ao chegar em casa, depois da reunião do Cruzeiro eu falei: quantos 102 
regimentos nós vamos ter? Porque um ficou definido na quarta. Na quinta não se 103 
definiu, mas ontem houve uma votação, quem é que levanta o braço, coordenado 104 
inclusive pelo membro da empresa. Não pela coordenadora da mesa, tá? Porque, afinal, 105 
eu não sei quem coordena a mesa. Diz que é a SEDUMA, mas, ontem, quem coordenou 106 
a votação, inclusive, foi você, não é? Então, a minha dúvida é essa. Quantos regimentos 107 
nós teremos? Em que momento... E se esse regimento vai ser aplicado às outras 108 
plenárias que virão? Porque depois dessas preparatórias nós teremos as plenárias ainda. 109 
Eu... E quero também dizer que ontem, naquela reunião de quarta-feira a Rejane insistiu 110 
bastante que a comunidade havia sido convidada, Asa Sul, Asa Norte, Vila Telebrasília, 111 
Planalto e Granja do Torto, e que 100 cartas haviam sido distribuídas. A princípio, eu 112 
pensei que eram 100 cartas naquela região, mas, ontem, ela admitiu que foram 100 113 
cartas para toda a poligonal da área tombada. O que eu acho irrisório para um tema 114 
como esse e eu reafirmo aqui aquilo que eu lhe disse no email, de que a divulgação por 115 
carta somente e imputando também as lideranças uma divulgação, que nós não temos 116 
condições nem financeiras para fazer. Eu, por exemplo, lá na quadra, fiz 48 cópias 117 
daquele cartaz colorido, me custou 72 reais. Tem prefeituras que não tem um centavo 118 
para fazer. A minha, graças a Deus, ainda tem. Mas está lá. Eu consegui colocar, mas 119 
gastei 72 reais. Isso só para botar nos elevadores. Então, eu reafirmo aquilo que eu falei, 120 
que o governo, nas próximas etapas tem que usar insistentemente os jornais na mesma 121 
proporção da propaganda das obras do governo. Os caríssimos minutos televisivos que 122 
ele também usa para fazer a propaganda de governo, os fundos de ônibus, aqueles 123 
painéis da SEDUMA nos pontos de ônibus e mais alguma coisa que cabe, as rádios e 124 
televisões, inclusive, eu lhe pedi até o clipping que vocês tinham mandado para as 125 
televisões, porque a própria Rede Globo me passou... Eu passei um email e ela me disse 126 
o seguinte: Eliete, quando você tiver... Quando você souber dessas coisas nos avise para 127 
que possamos dar... Quer dizer, então, eu deduzo que a própria Rede Globo não tenha 128 
sido avisada, por isso que eu pedi até o clipping para ver se a Rede Globo recebeu isso 129 
ou não. Então, saiu, me parece, na CBN, e nos jornais uma coisa de maneira muito 130 
acanhada, tendo em vista que estava inserido em alguma matéria. Só um momento 131 
Hamilton, por favor. Então, eu acho que ficou muito claro. Eu acho que cabe ao 132 
governo até reconhecer essa falha. Eu acho que não é... Não é nenhum... Não posso nem 133 
dizer que seja uma falha. Nós estamos num processo que cabe alguns acertos, mas neste 134 
momento realmente era importante já a comunidade estar sabendo na televisão. 135 
Inclusive, sabe, eu acho que cabe até a vocês, se me permite uma ideia. Eu, ontem, o 136 
que eu pude observar no Cruzeiro ontem. Um arquiteto usou do microfone para querer 137 
resolver o problema da creche do Cruzeirinho. Cruzeirinho, um negócio assim, né? 138 
Então, veja bem, ele, como arquiteto, a visão que ele teve ontem é de que ele podia ali 139 
resolver no plano de preservação o problema da creche. Assim como um senhor que 140 
também pegou o microfone. Queria resolver o problema do lote, porque não, não... não 141 
me lembro qual era o problema. Então, as pessoas, às vezes, pensam nas suas... Em 142 
questões pontuais e nós estamos aqui para pensar numa coisa macro, né? Então, eu acho 143 
que a gente tem que até esclarecer isso, sabe, para que as pessoas que estejam nessas 144 
assembléias, sejam nessas, nas plenárias, nas outras que virão, nas audiências públicas 145 
que as pessoas tenham, né? Porque eu vi, inclusive, gente da nossa comunidade aqui, 146 
naquele dia, usaram o microfone para falar da quadra dele, que está bem iluminada, que 147 
está faltando calçada. E não é isso que nós estamos lá para fazer. Imagina se eu for lá 148 
para falar da 314. Também é? 149 
 150 
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Gisele Mol Mascarenhas – Por enquanto não. Por enquanto não.  151 
 152 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Pois é. Eu acho que por enquanto não. Dizer que 153 
a sua iluminação está boa, eu acho que não. Da quadra dele não. Eu acho que nós 154 
estamos trabalhando numa questão um pouco maior. Esse é o meu entendimento. 155 
Também não sei se eu estou correta não, tá? Eu sou passível de erro. Só queria também 156 
deixar registrado porque eu ontem citei a administração de Brasília lá na reunião do 157 
Cruzeiro e disse que eu acho que estava havendo, assim, uma certa confusão. O governo 158 
mesmo não se entende. Porque eu recebi, Eliana, ontem à tarde, um email da 159 
administração de Brasília convidando para a reunião de hoje com a pauta de quarta-160 
feira. Então, na mesma hora eu respondi. E a área Central? É amanhã ou não é? Mas eu 161 
não obtive resposta até o presente momento. Desde que eu saí de casa agora. Então, a 162 
pauta diz aqui: Asa Sul, Asa Norte, Granja do Torto, Vila Planalto e Telebrasília seria a 163 
pauta de hoje. Quando, na verdade, nós estamos aqui para discutir a área central, não é? 164 
Inclusive, eu deixei claro que não valeria nem... Não vamos tocar nem em Vila Planalto 165 
e Granja do Torto. Que se faça uma plenária específica para essas três vilas, porque elas 166 
não tiveram o seu diagnóstico mostrado na quarta-feira. Então, a minha dúvida maior é 167 
a questão do regimento. Na hora adequada eu faço só a minha sugestão para na hora da 168 
alteração. Obrigada. (aplausos).  169 
 170 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada, Eliete. Realmente... É. Deixa eu só responder a 171 
ela, por favor. Tá bom? De repente, o que eu vou responder a ela já resolve, tá? O que 172 
você pretende falar. Só um minutinho. Não, só que como é uma questão de ordem, eu 173 
acho que a questão... Nós estamos fazendo também um outro trabalho, que vocês devem 174 
ter ficado sabendo, que é o zoneamento ecológico e econômico e que apesar de ser 175 
completamente diferente, com outros objetivos, com outra equipe de trabalho, tem 176 
praticamente a mesma metodologia de participação comunitária e com certeza o que é 177 
apresentado nessas reuniões preparatórias, que eram plenárias e são preparatórias, mas o 178 
nome realmente é o de menos, porque o que nós queremos construir com essas reuniões 179 
é uma parceria, é isso que nós estamos buscando aqui, tá certo? A SEDUMA não faz o 180 
plano de preservação sozinha. A equipe da RS não faz o plano de preservação sozinha. 181 
Sem a comunidade, sem a participação de vocês nós não conseguimos. Não é um plano 182 
de gabinete, tá certo? Todas essas contribuições, tudo que você colocou aqui é 183 
extremamente importante. A primeira reunião foi a primeira reunião. A partir dela há 184 
um aperfeiçoamento de tudo o que foi feito. O que... O regimento que vai ser 185 
apresentado hoje já traz as contribuições do que foi visto nas reuniões anteriores. Então, 186 
não há problema, tá certo, da gente rever isso e é completamente aberto. Não há 187 
problema nenhum nisso. Eu acho até... Eu, sinceramente, desculpe, estou chegando 188 
aqui, não precisaria de regimento. O que importa para a gente é a gente ter uma 189 
apresentação, é a gente ter a contribuição de vocês, a gente ter o espaço para que todos 190 
participem e aí colher essas informações e levar para elaborar o diagnóstico, que, 191 
obviamente, o que está sendo apresentado aqui é um pré-diagnóstico. É óbvio, ninguém 192 
trouxe o serviço pronto, o trabalho pronto. Não haveria nem possiblidade disso 193 
acontecer, tá certo? Agora, a gente não poderia chegar aqui na frente de 100 pessoas, de 194 
200 pessoas só dizermos está aberto o plano de preservação, agora vocês falam. Não. 195 
Está sendo feita uma aproximação de todos os aspectos referentes às áreas que estão 196 
sendo mostradas. É óbvio que tudo vai ser abordado, todas as vilas, as poligonais, os 197 
conflitos com as áreas de parque, os problemas que nós temos, tudo isso vai ser 198 
abordado, só que o que não estiver vocês podem nos dizer: olha, está faltando isso. É 199 
claro, claro. Ninguém aqui é infalível. Tá certo? Então, até por isso, viu Eliete, fica 200 
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difícil a gente cercear ou tolher algumas falas mesmo que não seja uma situação 201 
especifica para o plano de preservação, as pessoas estão muito preocupadas com o 202 
asfalto na porta da sua casa. Obviamente, na área tombada menos do que em outros 203 
lugares, mas a gente já tem essa experiência, né? Não, não. Pois é. Explicar, mas se 204 
acontecer, se acontecer vai ser anotado do mesmo jeito. Tá bom?  205 
 206 
(intervenção feita fora do microfone) 207 
 208 
Gisele Mol Mascarenhas – Será que já não está na hora da gente começar o regimento, 209 
porque durante o regimento talvez aconteça algumas coisas que o senhor possa colocar. 210 
Só mais uma gente, tá bom?  211 
 212 
Eude Santos – Boa noi... Boa tarde, né? Eu sou da Vila Telebrasília. Meu nome é Eude 213 
Santos. Eu gostaria de colocar que como ela falou a Vila Telebrasília e tantas outras 214 
vilas não foram convidadas. Ontem de tarde que o nosso presidente da associação veio 215 
receber o convite via carta. Eu recebi a ligação hoje da dona Natarry, que me ligou me 216 
convidando para essa reunião. Eu gostaria de colocar que a Vila Telebrasília, como Vila 217 
Planalto e Vila Varjão, não tem um plano que diga você pode construir a sua casa de tal 218 
forma, você pode construir de tal jeito. Você pode faze rum jardim na porta, você não 219 
pode. Não tem nada. A própria administração de Brasília ela nunca hoje mostrou para 220 
gente o que pode e o que não pode ser feito. Às vezes, o morador que já fez a sua 221 
construção da sua casa lá, ele está totalmente fora do padrão urbanístico de Brasília e 222 
com certeza, dependendo do que for aprovado a casa dele pode ser demolida porque 223 
está fora.  224 
 225 
Gisele Mol Mascarenhas – Qual que é teu nome?  226 
 227 
Eude Santos – Meu nome é Eude.  228 
 229 
Gisele Mol Mascarenhas – Eude. Eude, é o seguinte. Esse é um problema... A questão 230 
dos convites você pode ter certeza que vai ser aperfeiçoado para as próximas reuniões. 231 
Isso é uma promessa da Secretaria, tá? 232 
 233 
Eude Santos – Ok.  234 
 235 
Gisele Mol Mascarenhas – Agora, a questão da Vila, se você me procurar daqui a 236 
pouquinho eu te dou as normas da Vila, que elas existem, tá bom? 237 
 238 
Eude Santos – Ok. Outra colocação. A última, te garanto. Está sendo feito várias obras 239 
próximas ali ao zoológico. 240 
 241 
Gisele Mol Mascarenhas – Pois é. Não mais questão de ordem.   242 
 243 
Eude Santos – E o que está acontecendo. Se aqui é para presrevar a área urbanística de 244 
Brasília, está sendo feito o assoreamento do Lago Paranoá através de uma obra que está 245 
sendo realizada lá. Entendeu? Estou só colocando, tá? Muito obrigado. 246 
 247 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada. Depois a gente vai... A gente vai ver isso. 248 
Natanry, por favor. Questão de ordem mesmo, né? (risos). É a última, tá gente.  249 
 250 
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Natanry Osório – É uma questão de ordem e complemento, inclusive em cima do que 251 
você falou, porque eu fui uma das que estive em Candangolândia. Ao chegar em 252 
Candangolândia, a primeira coisa que eu vi foi uma faixa muito bonita: bem vindo à 253 
bela Candangolândia e à proporção que eu ia entrando, eu já ia conversando com os 254 
moradores, eu já ia conversando com os motoristas. Perguntava: vocês participaram? 255 
Porque eu cheguei por volta de 11 horas mais ou menos, que eu tive outras questões a 256 
fazer, mas fazia a questão de passar na Candangolândia. Vocês participaram da reunião 257 
de hoje na administração? “O que? Reunião na administração”. Resumindo. Tive 258 
contato na... Aí eu fui de quadra em quadra, rua a rua, porque era muito fácil, lá é 259 
pequenininho e bastava ter tido uma faixa da administração escrita: hoje, reunião para 260 
discutir questão de fundamental importância. Então, vou citar só três exemplos. Na 261 
quadra dos pioneiros eu perguntei qual a liderança de vocês que a gente possa fazer um 262 
contato até para saber se estiveram e se estarão na reunião de hoje no CREA? Aí me foi 263 
dito o seguinte. Quando a administração quer mobilizar, isso aqui fica, então, a sugestão 264 
até da mobilização e a comprovação de que realmente tem a ver com a questão de 265 
ordem. Ele diz: quando o governo quer nos convocar aqui dentro da Vila, da 266 
Candangolândia, tem um carro que circula e convida. Rapidamente nós sabemos. Aí o 267 
outro disse assim: basta colocar um faixa ou um cartaz na padaria Candangolândia, na 268 
farmácia, no supermercado. Enfim, é simples. E a terceira, que é o terceiro exemplo, me 269 
disse o seguinte: uai, eu fui fazer o curso de informática ontem à noite na administração 270 
da Candangolândia, ninguém me disse e não vi convite algum. Tá bom. Muito obrigada.  271 
 272 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada. Vamos passar, então, agora, por favor, para a 273 
Etelvina, que vai ler o regimento, já propondo as mesmas sugestões que vocês fizeram 274 
nas reuniões anteriores.  275 
 276 
Maria Etelvina – Não, com as correções de ontem. Eu não sei se foi... Eu não sei se foi 277 
impresso de ontem para hoje. Mas eu tenho uma pergunta para a coordenação da mesa 278 
antes de começar a leitura. Considerando a fala da coordenação da mesa eu pergunto se 279 
não seria... Se, digamos, colocaríamos em discussão a questão do pré-diagnóstico ou se 280 
nós inseriríamos a expressão pré-diagnóstico? 281 
 282 
(intervenção feita fora do microfone) 283 
 284 
Maria Etelvina – Certo? Então, eu já vou inserir antes de iniciar a leitura nos artigos. 285 
Bom. Eu penso que eu inseri em todos e durante a leitura, se localizar algum ponto, eu 286 
acrescento. Regimento das Reuniões Preparatórias para a construção do pré-diagnóstico 287 
do PPCUB. Aqui pré-diagnóstico também. Desculpa. Certo. Artigo 1° O presente 288 
regimento define o procedimento que será adotado para o andamento das reuniões 289 
preparatórias da etapa de pré-diagnóstico do Plano de Preservação do Conjunto 290 
Urbanístico de Brasília, PPCUB. Parágrafo 1° Para a elaboração do PPCUB serão 291 
realizados debates públicos, os quais tem por finalidade discutir os temas e as propostas 292 
diretamente relacionadas à preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Os 293 
debates... Parágrafo 2° Os debates públicos serão realizados nas reuniões preparatórias, 294 
nas plenárias e nas audiências públicas, as quais serão coordenadas pelos representantes 295 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 296 
SEDUMA/GDF e organizadas pela equipe técnica contratada para a elaboração do 297 
PPCUB. Parágrafo 3° Os debates públicos serão abertos aos cidadãos credenciados para 298 
participarem em cada evento. Artigo 2° Serão realizadas cinco reuniões preparatórias 299 
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para as reuniões plenárias em cada uma das etapas de elaboração do PPCUB, 300 
observando a divisão regional da área de abrangência. Parágrafo único To...  301 
 302 
(intervenção feita fora do microfone) 303 
 304 
Maria Etelvina – Sim. Eu consulto a mesa se podemos acrescentar. Substituir, então, a 305 
palavra credenciados por inscritos. É essa a sugestão?  306 
 307 
(intervenção feita fora do microfone) 308 
 309 
Maria Etelvina – Não, inscrito para a fala. É isso. Posso proceder a alteração. Não sei.  310 
 311 
(intervenção feita fora do microfone) 312 
 313 
Maria Etelvina – Adiante então. Serão realizadas no mínimo cinco reuniões 314 
preparatórias para as reuniões plenárias em cada uma das etapas de elaboração do 315 
PPCUB, observando a divisão regional da área de abrangência. Parágrafo Único. Eu não 316 
sei por que marca ali. Parágrafo Único Todas as reuniões serão registradas por gravação 317 
audiovisual, sendo que este material comporá a memória do processo de elaboração do 318 
PPCUB sem prejuízo das atas a que se refere o Artigo 12. Artigo 3° As reuniões 319 
preparatórias possuem caráter consultivo e tem como objetivo recolher contribuições da 320 
comunidade para a elaboração do pré-diagnóstico. Parágrafo 1° Os debates na etapa do 321 
pré-diagnóstico terão como base este regimento, os elementos constantes do informativo 322 
do PPCUB, ambos distribuídos previamente e apresentação do material referente à etapa 323 
desenvolvido pela equipe técnica. 324 
 325 
(intervenção feita fora do microfone) 326 
 327 
Gisele Mol Mascarenhas – Não, mas uma reunião... Aqui nós estamos primeiro... 328 
Primeiro de tudo. São reuniões que nós estamos aqui. Não são audiências públicas, né? 329 
O que é deliberativo, reuniões deliberativas são aquelas, são somente aquelas que 330 
incluem a responsabilidade na aprovação de alguma coisa. Então, nós não estamos aqui 331 
pensando em reuniões de caráter deliberativo. Reunião de caráter deliberativo é o 332 
CONPLAN, que a Doutora Tânia Batella é conselheira. Isso é uma reunião de caráter 333 
deliberativo, tá certo? As reuniões aqui são para colher as contribuições de todos. Nem 334 
nós, participando dessas reuniões, vamos decidir nada enquanto estivermos aqui na 335 
frente. São reuniões para colhermos todas as contribuições que nós pudermos.  336 
 337 
(intervenção feita fora do microfone) 338 
 339 
Gisele Mol Mascarenhas – Isso.  340 
 341 
(intervenção feita fora do microfone) 342 
 343 
Gisele Mol Mascarenhas – Uhum 344 
 345 
(intervenção feita fora do microfone) 346 
 347 
Gisele Mol Mascarenhas – Não. Todas as reuniões de caráter deliberativo constam na 348 
lei orgânica, no PDOT e nos regimentos próprios dos conselhos. Os conselhos tem a 349 



8 
 

representatividade popular, a representatividade da sociedade civil. Este plano diretor, 350 
ele vai chegar ao fim e aí vocês me corrijam se eu estiver errada, ele vai chegar ao fim e 351 
vai ser apresentado à comunidade, o projeto de lei, para que todos verifiquem se há 352 
ainda algum problema. A partir daí ele vai ser apresentado nos conselhos deliberativos 353 
do Distrito Federal, inclusive CONAN, que agora todos os conselhos, agora, os 354 
principais conselhos fazem parte do sistema de planejamento do Distrito Federal. E aí 355 
depois daí é que ele vai ser encaminhado à Câmara. Então, todas as representatividades 356 
da sociedade civil vão ter oportunidade de deliberar sobre o final.  357 
 358 
(intervenção feita fora do microfone) 359 
 360 
Gisele Mol Mascarenhas – É isso. É isso. É isso. Claro. Claro.  361 
 362 
(intervenção feita fora do microfone) 363 
 364 
Gisele Mol Mascarenhas – Para tudo. Para tudo. Não existe... Não existe esse tipo de 365 
reunião se não for consultiva.  366 
 367 
(intervenção feita fora do microfone) 368 
 369 
Gisele Mol Mascarenhas – Eu sinto muito que o senhor pense assim. (aplausos). Eu 370 
sinto muito que o senhor porque o que a equipe técnica da SEDUMA está fazendo aqui 371 
é um enorme esforço, que há dez anos nós estamos tentando. Uma coisa... Uma coisa é 372 
o momento político. Nós não estamos tratando de política aqui. nós estamos tratando 373 
dos primeiros momentos do plano de preservação. Os primeiros... Todos nós precisamos 374 
dele. Todos nós precisamos dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A equipe 375 
técnica da SEDUMA assina embaixo do Plano Diretor de Ordenamento Territorial que 376 
foi enviado à Câmara Legislativa. Nós temos plena consciência. Nós temos orgulho do 377 
trabalho que nós fizemos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Foi um projeto, 378 
foram estudos que levaram mais de quatro anos. Foram 169 reuniões públicas. Nós 379 
temos o orgulho realmente porque nós temos certeza que a nossa equipe é a mais 380 
preparada em todo o Distrito Federal em termos de planejamento. Aliás, em muitas... 381 
Inclusive relativo a muitas partes do país. Então, se houve alguma coisa o senhor pode 382 
ter certeza que essa equipe não tem nenhuma responsabilidade com isso. Tá certo? Eu 383 
gostaria muito que o senhor nos respeitasse. Eu entendo o seu problema. Entendo a sua 384 
indignação. Nós também estamos indignados. O que o senhor acha, eu com 26 anos de 385 
trabalho na SEDUMA, num órgão que mesmo o nosso secretário que acabou de deixar 386 
fez questão de não enlameá-lo e não está, não há nada contra a secretaria. Então, o que 387 
nós estamos fazendo aqui é dando continuidade ao nosso trabalho. Nós não precisamos 388 
que ninguém de cima nos diga o que nós temos que fazer e qual é a nossa função no 389 
governo. Nós estamos fazendo o nosso trabalho.  390 
 391 
(intervenção feita fora do microfone) 392 
 393 
Gisele Mol Mascarenhas – Não foi não. Isso já foi superado. Eu acho que a gente 394 
devia voltar para o regimento senão a gente vai ficar num bate boca. Fica difícil.  395 
 396 
Interlocutor não identificado – Regimento. Sobre o regimento. Questão... Eu levantei 397 
essa questão porque eu entendo que deve ter no mínimo votações para saber o nível de 398 
representatividade de cada sugestão. Entendeu? Não seria... Mesmo sendo consultivo, 399 
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que houvesse votação. Para saber o nível de representatividade perante a população de 400 
cada proposta. E eu acho que isso só seria possível se houver também o saneamento da 401 
questão da convocação. 402 
 403 
Gisele Mol Mascarenhas – Eu peço... Eu vou pedir ao senhor então. Como esse 404 
regimento é só para essa reunião, só para essa preparatória. Eu peço, por favor, que o 405 
senhor nos envie essa sugestão de como isso pode acontecer. Tá bom? 406 
 407 
Interlocutor não identificado – Certo.  408 
 409 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada. Pode continuar. Não. Pode continuar.  410 
 411 
Maria Etelvina – Bom. Então, Parágrafo 1° Os debates na etapa do pré-diagnóstico 412 
terão como base este regimento, os elementos constantes do informativo do PPCUB, 413 
ambos distribuídos previamente e a apresentação do material referente à etapa 414 
desenvolvido pela equipe técnica. Parágrafo 2° O cadastramento dos participantes é 415 
requisito para a sua manifestação no evento e será feito nos primeiros 30 minutos. 416 
Então, considerando a modificação anterior, eu acho que eu não preciso nem consultar, 417 
né? É que a inscrição já está na...  418 
 419 
(intervenção feita fora do microfone) 420 
 421 
Maria Etelvina – Então, para não criar nenhum tipo de contradição, sugiro, então, que 422 
se coloque aqui ó: o cadastramento dos participantes é requisito para a sua participação 423 
no processo.  424 
 425 
(intervenção feita fora do microfone) 426 
 427 
Maria Etelvina – Apago isso aqui. Era para... A minha primeira sugestão era apagar 428 
mesmo. Só um pouquinho. É eu vou apagar. Assim fica mais. Eu vou corrigir aqui, que 429 
vira parágrafo. Parágrafo Único, que era o antigo parágrafo 2°. Os debates na etapa do 430 
pré-diagnóstico terão como base este regimento, os elementos constantes do informativo 431 
do PPCUB, ambos distribuídos previamente e a apresentação do material referente à 432 
etapa desenvolvido pela equipe técnica. Artigo 4° Integrará a mesa o coordenador do 433 
evento, representantes da equipe técnica e um relator, o qual será designado no início 434 
dos trabalhos. Parágrafo 1°. Opa. Desculpem. A coordenação da mesa ficará a cargo da 435 
SEDUMA/GDF, a qual procederá a abertura dos trabalhos. Parágrafo 2° Compete à 436 
coordenação dirimir dúvidas e questionamento dos participantes, bem como garantir o 437 
adequado desenvolvimento dos trabalhos, podendo, para tanto, solicitar auxílio aos 438 
demais integrantes da mesa, bem como da equipe de apoio. Artigo 5° A leitura do 439 
presente regimento será efetuada pela coordenação ou por integrante da mesa designado 440 
para esse fim. Parágrafo 1° Após a leitura do regimento será aberta a palavra aos 441 
participantes da reunião para a discussão de seu conteúdo se necessário. Considerando a 442 
forma como vem sendo discutido aqui que a cada artigo está sendo feito a correção, eu 443 
sugiro suprimir esse parágrafo por uma questão de retratar nessa reunião exatamente o 444 
que vem acontecendo. Pode ser? Certo. Artigo 6° Imediatamente após a discussão e 445 
aprovação do regimento a equipe técnica procederá à apresentação do material base para 446 
a construção do diagnóstico preparado para a reunião preparatória, cujo conteúdo será 447 
divulgado em até dois dias úteis na página da SEDUMA na internet, 448 
www.seduma.df.gov.br. Parágrafo 1° Durante a apresentação serão abertas as inscrições 449 
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para a manifestação dos participantes do evento devidamente credenciados, encerrando-450 
se no final da apresentação. Aqui, mais uma vez então. Serão abertas as inscrições 451 
para... Sim. Mas fica mantido o período para a inscrição durante a apresentação. 452 
Parágrafo 2° Caso haja demanda, a coordenação abrirá novas inscrições para 453 
manifestação, a fim de garantir a palavra a todos os participantes, observada a 454 
prioridade para aqueles que não tenham se manifestado anteriormente. Parágrafo 3° A 455 
manifestação dos participantes poderá ser feita oralmente, com duração aproximada de 456 
três minutos ou por escrito, cujo teor será apresentado pela mesa em tempo equivalente. 457 
Parágrafo 4° O tempo estabelecido por intervenção poderá ser prorrogado observada a 458 
razoabilidade, com a finalidade de garantir a palavra a todos os inscritos desde que não 459 
se prejudique o bom andamento dos trabalhos. Artigo 7° Concluída a apresentação será 460 
dada a palavra aos inscritos para a sua manifestação nos termos do Artigo 6°.  461 
 462 
(intervenção feita fora do microfone) 463 
 464 
Maria Etelvina – Desculpa. Eu li lá máxima?  465 
 466 
(intervenção feita fora do microfone) 467 
 468 
Maria Etelvina – Não, é que aproximada foi justamente em função da contribuição de 469 
ontem. Esse documento pretende absorver as contribuições que foram feitas.  470 
 471 
(intervenção feita fora do microfone) 472 
 473 
Maria Etelvina – Ali. É. Me perdi. Qual é o artigo? 474 
 475 
Interlocutora não identificada – Sétimo.  476 
 477 
Maria Etelvina – Sétimo.  478 
 479 
(intervenção feita fora do microfone) 480 
 481 
Maria Etelvina – Artigo 8° A coordenação do evento adotará os procedimentos 482 
necessários para garantir a palavra aos inscritos e a tranquilidade do bom 483 
desenvolvimento dos trabalhos. Artigo 9° Somente serão discutidos assuntos que se 484 
relacionem com a matéria e com a etapa do desenvolvimento dos trabalhos. Parágrafo 485 
Único As propostas e sugestões que não se relacionem diretamente com a etapa dos 486 
trabalhos poderão ser apresentadas por escrito à organização do evento para subsídio ao 487 
trabalho de elaboração do PPCUB e nessa ocasião não serão lidas. Artigo 10° Todas as 488 
manifestações pertinentes ao tema serão seguidas de comentários dos integrantes da 489 
mesa. Artigo 11 No ato do cadastramento, os participantes receberão um questionário, o 490 
qual, uma vez respondido, será devolvido à equipe técnica até o final dos trabalhos. 491 
Artigo 12 As Atas da reuniões contendo o debate realizado será disponibilizada em até 492 
30 dias no site da SEDUMA na internet, www. 493 
 494 
(intervenção feita fora do microfone) 495 
 496 
Maria Etelvina – A coordenação propõe 10 dias. Dez dias a coordenação está 497 
propondo. Pode ser? Dez. É que há a necessidade de degravação do texto para conferir a 498 
ata.  499 
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 500 
Armando Raphael Moraes Rios – Como, na verdade, não houve lista de presença, 501 
somente as inscrições. Então, por isso a organização digitar os participantes, que eles 502 
representam, se é pessoa de uma entidade ou somente um indivíduo.  503 
 504 
Gisele Mol Mascarenhas – A lista... As inscrições são a lista de presença, senhor. 505 
 506 
Armando Raphael Moraes Rios – Perfeito, mas como é... cada pessoa é um 507 
formulário, o que nós estamos solicitando à mesa é que monte uma lista digitada com os 508 
participantes.  509 
 510 
Gisele Mol Mascarenhas – Sim. Perfeito. Claro. Com certeza.   511 
 512 
Maria Etelvina – As atas... Então, vamos ver como fica a redação. As atas das reuniões 513 
contendo o debate realizado serão disponibilizadas... Em quanto tempo?  514 
 515 
Gisele Mol Mascarenhas – 10 dias. É. A questão é só a degravação. A ata... Só um 516 
pouquinho. Vamos esclarecer uma coisa. A ata é feita com base na degravação, tá certo? 517 
Tudo que está sendo falado está sendo gravado. A degravação, ela tem que ser 518 
integralmente digitada e ela leva pelo menos uns cinco dias para que isso seja feito, tá 519 
certo? Cada uma das reuniões. Nós já fizemos. Essa é a quinta, tá certo? Então, nós 520 
temos cinco degravações para nós lermos e transformarmos numa ata. Tudo fica 521 
registrado. Mesmo que seja feita a ata e seja publicada. A degravação está arquivada, 522 
tanto com a empresa como com a SEDUMA. Então, o que estão falando aqui é que não 523 
há tempo hábil para se fazer cinco degravações e cinco atas em 10 dias. Então, a gente 524 
pede, por favor, a compreensão de vocês e vamos ver se dá para reduzir... Dá para 525 
reduzir de 30 dias? 526 
 527 
Interlocutora não identificada – Memória de reunião. (incompreensível)  528 
 529 
Gisele Mol Mascarenhas – Tá. Tem uma proposta aqui. O Diretor Maurício está 530 
fazendo as anotações. Ele também está fazendo as suas anotações, uma memória de 531 
reunião. Ele propõe colocar essa memória de reunião quase que de imediato. Em dois 532 
dias estará. É só para digitar. Ah! Tá bom. E aí... E aí, então, em até 10 dias essa 533 
memória de reunião estará na internet e a partir de 20 dias nós teremos as demais atas. 534 
Pode ser assim? Combinado. Então, tá? Acompanhado da lista de presença.  535 
 536 
(intervenção feita fora do microfone) 537 
 538 
Gisele Mol Mascarenhas – Vamos aguardar finalizar o regimento, aí eu posso 539 
responder a sua pergunta, tá bom?  540 
 541 
Interlocutora não identificada – Eu acho que deu, né?  542 
 543 
Gisele Mol Mascarenhas – Não. Claro. Com certeza. Ele só quer um esclarecimento.  544 
 545 
Interlocutora não identificada – Só um pouquinho. Estou redigindo.  546 
 547 
(intervenção feita fora do microfone) 548 
 549 
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Maria Etelvina – Desculpe. Eu peço desculpas, mas aqui eu quis já apresentar a 550 
redação. Então, ficou assim, a memória das reuniões e suas respectivas atas serão 551 
disponibilizadas... De suas atas. Está dúbio. A memória das reuniões e suas atas serão 552 
disponibilizadas respectivamente em até 10 e 30 dias no site da SEDUMA na internet. 553 
Desculpa. Desculpa. Não, 10 e 30 dias para degravar.  554 
 555 
(intervenção feita fora do microfone) 556 
 557 
Gisele Mol Mascarenhas – Até 30 dias. É. Os responsáveis pela degravação, eles 558 
dizem que não dão conta em 20 dias. Então, em até 30 dias. Se a gente puder colocar 559 
antes a gente coloca, tá?  560 
 561 
Maria Etelvina – Nas próximas.  562 
 563 
Gisele Mol Mascarenhas – Não é esse. Degravação é muito melhor, né?  564 
 565 
(intervenção feita fora do microfone) 566 
 567 
Gisele Mol Mascarenhas – Claro. Claro. Com certeza. Por isso que vai ser divulgado.  568 
 569 
Armando Raphael Moraes Rios – Conste, então, por gentileza, já que o tempo exigido 570 
é maior, que nenhuma outra reunião preparatória de natureza alguma venha a acontecer 571 
antes da disponibilização de todo o material.  572 
 573 
(intervenção feita fora do microfone) 574 
 575 
Maria Etelvina – Essa que está nessa fase. É última.  576 
 577 
Gisele Mol Mascarenhas – Não precisa.  578 
 579 
Rafael Rosa – Vamos ler. (incompreensível). 580 
 581 
Maria Etelvina – Artigo 13. Mas, então, (incompreensível), vamos... 582 
 583 
(intervenção feita fora do microfone) 584 
 585 
Gisele Mol Mascarenhas – Não. Está aqui.  586 
 587 
Maria Etelvina – Está aqui.  588 
 589 
Gisele Mol Mascarenhas – Respectivamente. Está aí.  590 
 591 
Interlocutor não identificado – A contar da data de hoje.  592 
 593 
Gisele Mol Mascarenhas – A partir. Assim.  594 
 595 
Maria Etelvina – A contar de segunda-feira.  596 
 597 
Gisele Mol Mascarenhas – Senhor Armando, vamos esperar, por favor, só um 598 
pouquinho. 599 
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 600 
(intervenção feita fora do microfone) 601 
 602 
Gisele Mol Mascarenhas – Tem a ver com o regimento? Tem a ver com o regimento, 603 
senhor Armando? 604 
 605 
Armando Raphael Moraes Rios – Hein.  606 
 607 
Gisele Mol Mascarenhas – Tem a ver com o regimento? 608 
 609 
Armando Raphael Moraes Rios – Tem a ver com o regimento e tem a ver, sobretudo, 610 
com o respeito à população. Nós não podemos parabenizar, evidentemente, os trabalhos 611 
que tem tido problemas, né? Dificuldades na elaboração do regimento, dificuldades de 612 
várias naturezas, sobretudo divulgação. Embora a mesa insista em declarar que houve a 613 
divulgação ficou patente inclusive hoje, pelo número muito reduzido de pessoas lá na 614 
reunião em Candangolândia que a comunicação foi falha, não houve cartaz, não houve 615 
divulgação eficiente. Evidentemente isso. O fato e a fala. São duas falas. A nossa 616 
reclamando a falta de comunicação e a mesa dizendo que foi feita a comunicação. E os 617 
fatos mostram que não foi feita a comunicação eficiente. Então, nós não podemos 618 
aplaudir esse processo de processo de preparação dessas reuniões. E agora ficou claro 619 
também que essas reuniões são só consultivas. Na verdade, não há um debate. Apenas 620 
uma coleta. Há uma diferença entre debate e coleta. Debate, você discute um assunto. 621 
Coleta você recebe informações. Eles estão coletando informações. Em respeito à 622 
população nesse processo de coleta de informações eu queria sugerir que junto com as 623 
atas ou após o ciclo de palestras preliminares nós fizéssemos uma consolidação de todas 624 
as sugestões para depois ficar constando aquelas que foram aceitas, acatadas pelos 625 
conselhos, pelos órgãos deliberativos e aquelas que não foram consideradas, que tem 626 
uma justificativa, respondendo, então, à população porque aquelas sugestões não foram 627 
consideradas. Obrigado. (aplausos) 628 
 629 
Gisele Mol Mascarenhas – Sem dúvida. O senhor pode ter certeza que isso vai 630 
acontecer, mesmo porque foi isso que aconteceu no PDOT. Nós temos todas as 631 
contribuições do PDOT e todas as respostas de porque foram e porque não foram 632 
acatadas.  633 
 634 
Armando Raphael Moraes Rios – Mesa, muito perdão. Com todo o respeito. Não foi 635 
isso que aconteceu no PDOT. A proposta que foi dita anteriormente, as reuniões do 636 
PDOT foram horríveis. Primeiramente, quando foi a nível de Executivo, nós fizemos 637 
uma plateia enorme, que recebeu lanchinho, porque foram lá falar sobre se ganhar lote 638 
ou não, que eu estava lá e ouvi. A expectativa daquela população era para se ia receber 639 
ou não lote. Não era para discutir a cidade. Essa foi a audiência pública do PDOT. 640 
Depois passou para o legislativo de forma errada, porque a legislação manda que a 641 
participação popular se faça na preparação do Projeto de lei do PDOT que é de 642 
obrigação do Executivo e quem fez as outras audiências foi o legislativo, sem 643 
competência e que resultou no que todos nós sabemos. (aplausos) 644 
 645 
Gisele Mol Mascarenhas – Ai, meu Deus. Eu queria trazer toda a documentação aqui.  646 
 647 
Maria Etelvina – A sugestão, então, para inserir a participação na memória. Parágrafo 648 
Único A partir da divulgação dos documentos a que se refere o caput desse artigo os 649 
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participantes poderão apresentar sugestões de alteração da redação se essa não retratar o 650 
conteúdo da reunião. Certo? Quando é a partir da divulgação, né? Uma vez concluídas 651 
as manifestações de todos os participantes inscritos a coordenação do evento dará por 652 
encerrada a reunião. Esse é o último artigo.  653 
 654 
(intervenção feita fora do microfone) 655 
 656 
Maria Etelvina – Ela precisa do microfone, se não, não vai ter condição de entrar na 657 
degravação.  658 
 659 
(intervenção feita fora do microfone) 660 
 661 
Maria Etelvina – Sim, mas a... 662 
 663 
Interlocutora não identificada – A proposta que o Armando acabou de fazer não vai 664 
ser considerada? 665 
 666 
Maria Etelvina – Qual é? Desculpa.   667 
 668 
Interlocutora não identificada – Ele acabou de fazer uma proposta importantíssima. 669 
Que constasse nessas descrições, nessas das atas, nesses comentários, o que realmente 670 
vai ser ou será aproveitado das sugestões feitas. E dizer quais sugestões foram acatadas 671 
pela equipe técnica ou pela SEDUMA, sei lá. Isso eu acho importante, viu. Não é uma 672 
questão de briga, sabe. Queremos ou não. Não é. Não é. Não tem esse sentido. Tem um 673 
sentido de aperfeiçoamento do processo, que eu acho que é muito importante o diálogo. 674 
Quer dizer, é o primeiro passo do diálogo, do nosso dialogo com a equipe técnica. 675 
Então, eu acho que é importante constar no regimento isso também como o Artigo 2° 676 
do... O Parágrafo 2° do Artigo 12. 677 
 678 
Gisele Mol Mascarenhas – Professora, eu só tenho dúvida no seguinte. Esse regimento 679 
é para esta reunião. Nós anotamos essa sugestão para que ela aconteça em todo o 680 
processo do plano de preservação e eu não sei se seria... Se caberia ela... Ele estar 681 
registrado só nesse regimento.  682 
 683 
Interlocutora não identificada – Não. Então, eu tenho uma grande dúvida. Nós 684 
estamos aprovando o regimento para a última reunião da preparatória.  685 
 686 
Gisele Mol Mascarenhas – É. É. É para que essa continue.  687 
 688 
Interlocutora não identificada – Então é inócuo. Estamos aprovando alguma coisa que 689 
termina hoje.  690 
 691 
Gisele Mol Mascarenhas – Exato.  692 
 693 
Interlocutora não identificada – Nós estamos aprovando um regimento que termina 694 
hoje, porque hoje é a última reunião? Não, não. Eu acho que não tem cabimento não.  695 
 696 
Gisele Mol Mascarenhas – É por isso... É por isso que a gente queria andar logo no 697 
regimento para que a gente possa já começar os trabalhos.  698 
 699 
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Interlocutora não identificada – Mas aqui está meio claro. Está mais ou menos claro, 700 
quer dizer, eu tinha essa pergunta desde o começo. Que isso aqui, já que a gente está 701 
discutindo até hoje, seria para todas as reuniões. Quer dizer, a próxima reunião já é uma 702 
outra etapa, vamos discutir outro regimento? Outro regimento.  703 
 704 
Gisele Mol Mascarenhas – A mesa está acatando que esse vai ser o regimento, então, e 705 
os participantes concordam que esse vai ser o regimento para todas as próximas 706 
reuniões? 707 
 708 
Interlocutora não identificada – Não. Olha aqui. Dá licença. Dá licença, Gisele. O 709 
parágrafo... O Artigo 2° resolve. Serão realizados cinco reuniões preparativas para as 710 
reuniões plenárias em cada uma das etapas da elaboração do plano, observando a 711 
divisão regional e tal, mas aqui não... Aqui poderia ficar mais claro se esse regimento é 712 
para essas cinco reuniões ou se é para todas? 713 
 714 
Maria Etelvina – É no Artigo 1°. É no Artigo 1°. 715 
 716 
Interlocutora não identificada – Se for para todas, ótimo. Não precisamos discutir de 717 
novo em cada etapa.  718 
 719 
(intervenção feita fora do microfone) 720 
 721 
Interlocutora não identificada – Mas é reuniões preparatórias também. Eu acho que 722 
isso é uma coisa que tem que ser esclarecida.  723 
 724 
Gisele Mol Mascarenhas – A senhora...  725 
 726 
(intervenção feita fora do microfone) 727 
 728 
Gisele Mol Mascarenhas – É. Seria essa. Exatamente. É o que eu estou pretendendo.  729 
 730 
Armando Raphael Moraes Rios – Naturalmente, na reunião plenária vai ter um outro 731 
regimento de acordo com o aperfeiçoamento que vamos adquirindo com os dados que 732 
vão ser disponibilizados. Inclusive com o artigo que vai dar a oportunidade de discordar 733 
daquilo que constou na ata.  734 
 735 
(intervenção feita fora do microfone) 736 
 737 
Gisele Mol Mascarenhas – Nós vamos redigir. Vamos redigir a proposta do senhor 738 
Armando e vamos incluir nessa, nessa... No regimento, tá ok? Tá bom. Eu gostaria só 739 
que a gente já inici... 740 
 741 
Armando Raphael Moraes Rios – (fala sobreposta) a gente discutir o regimento, mas 742 
não foi aberto, porque não se sabe se ele é só dessa reunião, ou se ele é de outras 743 
reuniões... 744 
 745 
Gisele Mol Mascarenhas – A proposta é que fosse só dessa reunião, das reuniões 746 
preparatórias. A proposta é que fosse isso, mas as pessoas, alguns, estão se 747 
manifestando de que esse regimento pode servir para as demais reuniões, para as 748 
plenárias.  749 
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 750 
Armando Raphael Moraes Rios – Eu fiz uma proposta que fosse (fala sobreposta) que 751 
qualquer proposta que aqui fosse levantada seria submetida à votação e seria registrada 752 
essa votação.  753 
 754 
Gisele Mol Mascarenhas – No caso do regimento sim. Com certeza. Agora, há uma 755 
divisão. Tem uns que entendem que esse regimento pode servir para tudo e outros não.  756 
 757 
Armando Raphael Moraes Rios – Então, nós gostaríamos que esse regimento ficasse 758 
como minuta para as plenárias e que a SEDUMA disponibilizasse com antecedência na 759 
página para que pudéssemos, quem quiser, achar pertinente, fazer as observações com 760 
antecedência.  761 
 762 
Interlocutor não identificado – Põe em votação.  763 
 764 
Gisele Mol Mascarenhas – Então, a gente... (defeito no áudio). Eu só... Vamos por em 765 
votação então. Quem acha que esse regimento pode servir para as demais reuniões 766 
plenárias que deverão acontecer ainda, por favor, levante a mão. Que é um regimento só 767 
para todo o processo de elaboração do PPCUB. Para todo o processo de elaboração. São 768 
várias reuniões. Nós vamos ter plenárias. Nós vamos ter várias reuniões. Só não para a 769 
audiência pública, porque a audiência pública é um outro tipo de regimento, mas todas 770 
as reuniões públicas, as reuniões plenárias. Quem concorda que esse seja o regimento 771 
único, por favor, levante a mão. Pode abaixar. Quem acha que tem que ser o novo 772 
regimento para as próximas etapas, levante a mão. Venceu a primeira proposta, tá? 773 
(aplausos). Que seja esse o regimento. Não. Quem votou?  774 
 775 
(intervenção feita fora do microfone) 776 
 777 
Gisele Mol Mascarenhas – Gente, por favor. Em respeito a vocês, eu gostaria que a 778 
gente avançasse um pouquinho. Nós já conversamos muito sobre regimento, tá? Nós já 779 
votamos. Nós já esclarecemos. Chegamos ao último artigo. A proposta do senhor 780 
Armando vai ser redigida para que a gente possa definir isso como um processo de todo 781 
o plano. Então, eu gostaria que a gente já passasse para a próxima etapa.  782 
 783 
Interlocutor não identificado – Não. Eu gostaria de colocar que a primeira questão 784 
que eu levantei aqui que foi sobre o caráter consultivo e é sobre essa questão que eu 785 
gostaria de colocar aqui para o pessoal apreciar. É o seguinte. Eu entendo que as 786 
propostas polêmicas poderão ter defesas e poderão ser submetidas à votação e se 787 
registrado se foi maioria e quantos votos foram para cada tipo de polêmica. Então, 788 
seriam as propostas polêmicas mesmo de caráter consultivo serão defendidas pelos 789 
participantes e por esses votadas, cujos os resultados constarão das atas.  790 
 791 
Gisele Mol Mascarenhas – Eu respeito isso que o senhor está falando, entendo, só que 792 
o que o senhor está propondo não é uma situação que tem a ver com a reunião. O que o 793 
senhor está propondo é com relação a todo o plano, não é verdade? O senhor quer que 794 
isso aconteça em todo o plano. As propostas polêmicas que o senhor está considerando 795 
é com relação a todo o plano. Não é com relação ao funcionamento da reunião. Então, 796 
eu peço que o senhor me entregue, entregue à mesa essa sua sugestão que nós também 797 
vamos redigi-la adequadamente e vamos colocar no site para que todos avaliem. Está 798 
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bom assim? Obrigada. Vamos começar, então, agora. Eu passo a palavra, então, para a 799 
empresa, para a professora Briane, que vai dar início aos trabalhos da tarde.   800 
 801 
Briane Bicca – Então, boa tarde a todos. Eu agradeço a referência carinhosa da Doutora 802 
Gisele e tomo a liberdade, por justiça, de nomear mais três pessoas que foram tanto 803 
quanto eu e bem mais do que eu, eu diria, responsáveis pelo início da questão da 804 
preservação de Brasília. Eu me refiro primeiramente a Luiz Magalhães, que acatou a 805 
ideia de se criar um grupo de preservação composto por representantes membros do 806 
GDF, da Universidade de Brasília e da então fundação Pró-Memória, hoje, IPHAN. Eu 807 
acho que é uma referência justa porque ele entendeu imediatamente que realmente, 808 
naquela época, em 1979, Brasília passava por uma situação difícil, com um boom 809 
imobiliário e imediatamente criou esse grupo de trabalho chamado GT Brasília. A 810 
segunda pessoa é o nosso querido Valter Magalhães, que foi o criador, o incentivador e 811 
criador do arquivo público do Distrito Federal. E o terceiro foi o professor Coutinho, 812 
José Carlos Coutinho, que representando a UnB, foi um dos incentivadores até bem 813 
antes de 1979 já de que essa questão da preservação fosse tratada porque Brasília corria 814 
o risco de ter o seu Projeto desvirtuado. Acho que é de toda justiça citar essas três 815 
pessoas. Infelizmente Aloizio Magalhães não está mais entre nós. Bem. Então, 816 
iniciando. Alguns já ouviram. Inclusive eu peço desculpa de repetir, mas aqui há novos 817 
participantes. Então, tomo a liberdade de repetir o que alguns já ouviram, que são 818 
alguns pressupostos, algumas questões que estão na base dessa proposta da qual hoje 819 
nós vamos tratar dos setores centrais. É a última reunião. Essa é a quinta reunião que 820 
fazemos. Então, a primeira questão é Brasília, patrimônio de todos. Sabemos nós que há 821 
uma legislação distrital, há uma legislação federal e há a inscrição no patrimônio 822 
mundial. Portanto, são três esferas e tão importante quanto as esferas são os olhares que 823 
cada uma dessas esferas tem sobre o Plano Piloto. Os brasilienses, os brasileiros que 824 
aqui moram, o povo brasileiro como um todo e todos os países que integram a 825 
UNESCO e a convenção signatários da convenção do patrimônio mundial, ao qual o 826 
Brasil aderiu e, portanto, legalmente inclusive, porque é aprovado pelo Congresso 827 
Nacional, no caso, pelo Senado Nacional, a convenção do patrimônio mundial, que 828 
inscreve os bens do patrimônio da humanidade. E o... A UNESCO, no caso, vem 829 
sistematicamente acompanhando o desenvolvimento de Brasília e a questão da 830 
preservação a partir do patamar do pedido brasileiro de inscrição. Portanto, para a 831 
UNESCO vale o ponto em que estava a preservação de Brasília em 1986, que foi 832 
quando o país, o Brasil solicitou a inscrição de Brasília. Esse é o patamar zero. A partir 833 
daí várias missões fizeram aos relatórios. Eles são... Sempre são apresentadas 834 
assembléias gerais do patrimônio mundial e é o que o patrimônio mundial solicita ao 835 
país. A segunda questão que me parece extremamente pertinente é que não somos só 836 
nós... Eu digo isso porque eu morei 30 anos aqui e tomo liberdades ao nós. E eu sou 837 
brasiliense de coração. Bem. Não é só aquilo que nós brasilienses fazemos e os que aqui 838 
vivem pela preservação de Brasília, mas diz respeito a todo o povo brasileiro porque se 839 
tratou de um esforço nacional a criação de Brasília. Então, diz respeito a cada um de nós 840 
brasileiros, nossos pais, nossos avós contribuíram inclusive não só com a sua 841 
inteligência, com a sua capacidade de gestão, com a sua capacidade empresarial, mas 842 
também financiando a construção desse país. Então, isso diz respeito a todos os 843 
brasileiros e também, evidentemente, que grandes vantagens para o Brasil advieram da 844 
construção da capital. Nós... Só fazendo o exercício de imaginação. Se não houvesse 845 
Brasília evidentemente que o Cerrado não estaria explorado com toda a sua agricultura. 846 
A Amazônia, não é? Todas as... A questão das grandes siderúrgicas, a questão da 847 
indústria automobilística, as grandes empresas que hoje estão trabalhando no mundo 848 
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inteiro se constituíram na época da construção de Brasília. Então, esse é o contexto no 849 
qual muito maior e nós temos que pensar a nossa responsabilidade sobre Brasília. E uma 850 
outra questão que tem diretamente relação com essa é a questão de que nós estamos nos 851 
primórdios de Brasília. Para uma cidade, 50 anos é muito pouco. Em 50 anos Paris 852 
ainda era um acampamento romano. Roma tem dois mil anos e nós vamos lá e nos 853 
admiramos. Então, nós temos que pensar Brasília muito mais do que dois mil anos. É 854 
2700 anos. Então, nós temos que pensar Brasília no longo prazo. O que as nossas ações 855 
de hoje vão contribuir para o longo prazo. Isso que interessa, não é? Como é que as 856 
ações de hoje vão a favor da preservação de Brasília, daquilo que resume o espírito do 857 
século XX, porque é disso que se trata, não é? Quando nós vemos a catedral de Notre 858 
Dame, nós sabemos que ela é o símbolo do século... Da passagem do século XI par ao 859 
século XII. Essa cidade é o símbolo do século XX e por isso nós temos essa 860 
responsabilidade para com ela, porque ela representará, não é? Até uso aqui assim uma 861 
cifra que eu não consigo até nem pensar. No século XXX, em 2960 Brasília fará mil 862 
anos, mas tudo que nós fizermos hoje repercutirá nesse tempo daqui para diante, não é? 863 
Então, na verdade, é um compromisso nacional em homenagem a esse grande esforço 864 
que foi feito e nesses 50 anos se nós conseguimos manter aquilo que Lúcio Costa disse 865 
e é um documento dos mais belos, não é? No seu relatório do Plano Piloto. Se durante 866 
50 anos nós conseguimos ao ponto das imagens de satélite conseguirem ver as asas, 867 
conseguirem ver a cruz é isso que nos compete passar para as gerações futuras. E se nós 868 
conseguimos criar essa estrutura e mantê-la, nós temos também que aperfeiçoá-la para 869 
as gerações futuras. Evidentemente que aqui nós temos um amplo, um grande, um 870 
extraordinário, nós não temos adjetivos para dizer, arcabouço de uma futura cidade e 871 
que precisa nos tempos próximos ser aperfeiçoado. Todos nós sabemos aquilo que falta 872 
para Brasília ser aperfeiçoada. Certamente dessa reunião, depois da apresentação do 873 
meu colega, eu fazendo algumas complementações, muitas sugestões virão desse 874 
plenário qualificado, não é? Então, nos parece que essa é a grande questão e eu concluo 875 
por aqui agradecendo. (aplausos)  876 
 877 
Luiz Merino – Bom. Preliminarmente, eu queria colocar que a construção desse 878 
diagnóstico, ela vai passar pela reflexão de uma longa, longa lista de produ... 879 
 880 
(corte no áudio) 881 
 882 
Luiz Merino – ... essa circulação livre, completamente tranquila, acessível para todos. 883 
E aqui claro que há se... Aqui o...  Colocar já uma outra imagem só para ir deixando. É 884 
importante ter esses cuidados quando as próximas projeções, porque ainda tem muitas 885 
projeções vazias, que é o que gera aqueles buracos enormes, né? Desagradáveis nessa 886 
paisagem. Então, quando for construído vai se... A tendência é se fazer essa integração 887 
total nesses setores. Claro que há muitas irregularidades, há muitos puxados. A gente 888 
está vendo aqui nessa imagem de cima. Há uma ocupação, às vezes, indevidas do 889 
espaço público, deva ser controlada. O setor hospitalar, eu trouxe essas duas imagens. 890 
Na primeira eu coloco que eu acho que existem arquiteturas... Bom. O Hotel Nacional é 891 
um símbolo, é um símbolo de Brasília importantíssimo na configuração, uma obra do 892 
Nauro Esteves da maior importância e, então, arquitetonicamente o setor hoteleiro, ele 893 
tem as suas virtudes, mas visto de longe. Quando a gente começa a percorrer o interior 894 
do setor hoteleiro mais do que nunca, mais do que no setor comercial essa questão das 895 
(incompreensível) cegas se torna bastante grave. A questão dos acessos únicos, por uma 896 
questão de controle, assim, impera e eu acho que é uma reflexão que pode ser feita no 897 
âmbito do plano de preservação, na forma de aprovação, de discussão dos projetos entre 898 
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os arquitetos e o poder público, a administração, no sentido de encontrar alternativas. 899 
Lúcio Costa realmente não propôs alternativas, como ele fez a questão dos pilotis para 900 
os prédios residenciais que resolvem plenamente essa questão do acesso, da circulação, 901 
da permeabilidade, ou seja, relaciona o térreo com os andares superiores. Aqui não 902 
houve isso e o que há são soluções muito burocráticas, muito individualizadas, muito 903 
pensando no seu próprio caso e olhando muito pouco para o entorno, né? São soluções 904 
completamente pontuaise individualizadas, que é tudo o que não se quer em termos de 905 
setor, em termos de cidade, em termos de... É a arquitetura relacionada. É fazer um 906 
Projeto olhando para o entorno, olhando para a cidade. Na questão dos usos tem que se 907 
destacar aqui o surgimento ainda tímido, mas já começando, de flats e apart hotéis, que 908 
alguns dizem: ah, disfarçados. São residências disfarçadas. Do nosso ponto de vista, 909 
talvez isso seja um ponto de reflexão no sentido de se não seria interessante nesse ponto 910 
abrir a discussão sobre a introdução da residência de uma forma controlada nesses 911 
setores. Certo? Bom. Vamos passar para o setor de diversões. Briane quer comentar 912 
alguma coisa a respeito desse setor? 913 
 914 
Briane Bicca – Eu estava pensando aqui que na questão dos hotéis nós temos alguns 915 
exemplos muito bons de hotéis que tem pelo menos uma parte sobre pilotis. O próprio 916 
Hotel Nacional, que o Luiz citou, aonde há uma integração com a cidade. Então, é fácil 917 
se verificar a diferença, o efeito que tem o edifício aberto para a cidade, aberto para a 918 
rua e um outro que tem uma empena cega, porque tem o seu térreo completamente 919 
bloqueado. Então, não é difícil verificar a diferença. Então, em todos os setores, eu acho 920 
que cabe isso. Nós temos que procurar os bons exemplos e ir atrás dos bons, ter uma 921 
visão crítica a respeito do efeito que isso tem sobre o espaço urbano, porque qualquer 922 
edificação nos sobrepassa muito no tempo. Ela vai durar quanto? Sete, oito, dez 923 
gerações. Então, o efeito benéfico ou maléfico dela vai perdurar muito no tempo. Então, 924 
essa questão da qualidade da arquitetura, da relação da arquitetura individualizada, mas 925 
na sua relação com o espaço público, quem sabe devesse ser uma pauta de discussão 926 
específica. Eu me pergunto. Nós estamos numa cidade patrimônio mundial, a única 927 
cidade do século XX inscrita como patrimônio da humanidade junto do seu eixo 928 
monumental, eu me pergunto: se pode fazer qualquer coisa? Não é? Porque não há a 929 
criação desse espírito de que nessas áreas, as principais tem que haver qualidade na 930 
arquitetura, já que aquela arquitetura não diz respeito ao empreendedor que fez a 931 
construção. Diz respeito a toda a cidade e as futuras gerações que viverão naquele 932 
espaço. Então, a necessidade de uma boa arquitetura, de uma arquitetura que se 933 
relacione com o espaço público é o que dará qualidade para o patrimônio que ficará 934 
também do século XXI, como ficou do século XX. Não tem porquê essa questão da 935 
qualidade da arquitetura e da relação dela com o espaço público não ser requerida já 936 
como um critério antes das empresas fazerem os seus projetos. A empresa faz o Projeto 937 
já respondendo a essas necessidades de qualidade da arquitetura e da qualidade 938 
relacional no espaço público, não é? Isso seria já por si um benefício enorme para a 939 
cidade. Por favor.  940 
 941 
Interlocutora não identificada – Não existem normas nesse sentido? 942 
 943 
Briane Bicca – Não. Da qualidade da arquitetura não.  944 
 945 
Luiz Merino – Havia... Era padrão no Brasil inteiro. No início do século XX, havia 946 
comissões de embelezamento das cidades, as análises estéticas eram comuns. Depois de 947 
um tempo isso caiu em desuso totalmente, não é? E a gente fica na... Os projetos... A 948 
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arquitetura não é muito discutida. Essa que é a verdade. Há muita pouca discussão de 949 
arquitetura no Brasil.  950 
 951 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 952 
 953 
Luiz Merino – Ah! Bom. É uma questão grande.  954 
 955 
Briane Bicca – No espírito. No espírito.  956 
 957 
Luiz Merino – Eu acho que a gente tem que criar.  958 
 959 
Briane Bicca – Nós temos que criar esse espírito, porque o espírito é uma criação 960 
coletiva. Não é nem do fulano, nem do mengano. Essas discussões públicas é que fazem 961 
com que o espírito das coisas mude, porque a professora Sueli vai falar contigo, cada 962 
um de nós vai falar com o outro e o espírito das coisas vai mudando, porque é uma 963 
mudança na mentalidade e a mudança de mentalidade não é um ato burocrático, é um 964 
ato da sociedade como um todo. Então, quanto mais se falar sobre isso, sobre a 965 
necessidade da qualidade, a necessidade que os prédios se relacionem no espaço 966 
público. Isso é uma coisa que vai se falando, vai se falando, daqui a pouco está 967 
incorporado e todo mundo quer isso. Ninguém mais discute isso. Passa a ser alguma 968 
coisa do espírito da cidade e nisso que nós temos que chegar. Só que isso leva há algum 969 
tempo. A mudança de mentalidade é a coisa mais difícil que tem. Não é uma coisa 970 
burocrática e isso é a sociedade que produz, não é?  971 
 972 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 973 
 974 
Briane Bicca – Desculpe, eu não entendi.   975 
 976 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 977 
 978 
Briane Bicca – Todos nós. Todos nós. É uma questão relacional entre nós, de nós 979 
vermos o que nos interessa como produto da nossa cidade, não é? 980 
 981 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone)  982 
 983 
Briane Bicca – Constantemente. Exatamente. Mas está... Ó. Você já está falando. Está 984 
começando a acontecer. Não adianta. A gente... A gente...  985 
 986 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 987 
 988 
Briane Bicca – É. Com certeza. É.  989 
 990 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 991 
 992 
Briane Bicca – É. Mas a gente tem que falar alto, né? (risos). Ó. Eu posso fazer uma 993 
sugestão. Já está perto de acabar aqui.  994 
 995 
Luiz Merino – Não. Ainda tem (fala sobreposta).  996 
 997 
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Briane Bicca – Não? Ainda tem? Aí a gente abre a discussão. Vocês não acham 998 
melhor? 999 
 1000 
Luiz Merino – É. Tem mais... Não, não está perto de acabar não.  1001 
 1002 
Briane Bicca – Tá. Vai embora. Vamos embora.  1003 
 1004 
(intervenção feita fora do microfone)  1005 
 1006 
Luiz Merino – Tá certo. É que a gente também queria falar. É que vocês falaram 1007 
também bastante. (risos). Então, assim, olha. Numa cidade que disse que era feita para o 1008 
automóvel, construída para o automóvel, sobre a lógica do automóvel, em muitos 1009 
aspectos a gente não pode negar que realmente é uma cidade que tem essa escala do 1010 
automóvel. Ela é muito... Ela tem... A gente tem uma percepção dela andando em 1011 
velocidade. A gente tem uma outra percepção completamente diferente andando a pé. 1012 
Mas numa cidade dessas esse ponto central da cidade, o setor de diversões sul e norte, o 1013 
setor de diversões era para ter sido, segundo a vontade do Lúcio Costa, o espaço do 1014 
pedestre, o espaço do cidadão, o espaço do pé no chão, sobre a plataforma rodoviária, 1015 
mas era para ser esse. Era esse sentido. O espaço das praças era maior do que esse, né? 1016 
Havia uma mais franca espacialidade para o pedestre e isso. Só por essa fotograria, se 1017 
vocês identificam que são esses automóveis aqui, isso se perdeu totalmente. A gente vê 1018 
a quantidade de estacionamentos, de carros circulando. O caráter daquelas vias que 1019 
passam ali, vias de tráfego muito rápido para aquele local, não é? A ligação muito difícil 1020 
entre os dois setores para o pedestre, que tem que circular numa situação de aridez, de 1021 
pouco... Não digo de não colocar árvores, não sei. Absurdo pensar árvores nesse setor 1022 
aqui, mas de algum tipo de tratamento de piso ou algum tipo de marcação que pudesse 1023 
tornar esse espaço menos dificultoso pra o pedestre, o que recuperasse um pouco esse 1024 
sentido de estar, um lugar de encontro e também no sentido vertical que melhorasse as 1025 
circulações de quem está no setor de diversões que possa chegar de uma forma mais 1026 
fácil no setor cultura, por exemplo, que está embaixo, né? Que é totalmente vinculado. 1027 
E é dificílimo. É dificílimo chegar na... Daqui chegar na Catedral é uma odisséia. É 1028 
realmente um aspecto que deva ser pensado, o tratamento desses espaços, privilegiando 1029 
o pedestre, reduzindo a presença dos automóveis aqui é um aspecto fundamental. Bem. 1030 
Aqui estão as imagens dos dois prédios que compõe ele. São dois prédios bastante 1031 
distindos. A gente tem em termos de tipo de ocupação, apesar de serem muito parecidos 1032 
volumetricamente, mas o tipo de ocupação, o espírito de cada um desses prédios, o tipo 1033 
de tratamento. Um é um Shopping Center. É um Shopping Center internalizado e, ou 1034 
seja, muito pouco do que seria o sentido do setor de diversões. O outro, CONIC, não. É 1035 
uma composição de vários prédios, com espaços entremeados, espaços públicos no 1036 
meio deles. Intensamente ocupado pela população. Intensamente apropriado nos 1037 
diversos horários, dia e noite, com usos que são... Eu sei que preocupam muito os 1038 
brasilienses os tipos de usos que ocorrem aqui, mas do ponto de vista urbanístico, ele é 1039 
muito mais próximo do que seja um setor de diversões do que propriamente o conjunto 1040 
nacional. Há graves problemas de manutenção, etc., luminosos, letreiros e há problemas 1041 
de conexão, mas, na verdade, acho que é uma discussão importante de entender que o 1042 
CONIC cumpre um papel importante dentro desse setor, dentro dessa lógica que foi 1043 
pensada, para uma população mais humilde, que usa os ônibus, que circulam, que vem 1044 
da região metropolitana e que ele cumpre funções diretamente para essa população 1045 
como um todo. A plataforma rodoviária é extremamente complexa na sua arquitetura. É 1046 
uma obra realmente muito interessante de arquitetura, urbanismo e rodoviarismo, muito 1047 
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eficiente para o automóvel. Teria sido bastante eficiente se aquela plataforma superior 1048 
tivesse sido menos vazada, vamos dizer assim, apesar de ter problemas, como a gente 1049 
comentou, de circulação e de integração vertical. Ela precisa passar por um processo de 1050 
recuperação, de manutenção mais do que tudo, mas, na verdade, é um setor que está... 1051 
Um dos setores que está próximo do que a gente poderia chamar de pronto. Vocês tem 1052 
uma cidade que em muitos sentidos, é diferentemente das outras, né? São cidades... É 1053 
uma cidade que está, em muitos aspectos, pronta. Eu falo isso com uma certa timidez 1054 
porque... Mas eu acho que a gente tem que começar a considerar isso. Ser... Como um 1055 
europeu considera determinadas partes das suas cidades, cidades que estão prontas. Tem 1056 
que ser atualizadas, conservadas, mantidas. Mas ela tem realmente, a plataforma, na 1057 
relação de baixo, por exemplo, e na relação interna, ela tem que passar por processos de 1058 
adaptação, sobretudo de acessibilidade e de conexão, de melhor conexão com o setor 1059 
cultural, facilitar o acesso do pedestre a esse equipamento. As paradas para deixar uma 1060 
pessoa é incrivelmente difícil, complexo. A sinalização é totalmente deficiente para 1061 
alguém que vem chegando, alguém que é de fora. Então, realmente ela não é nem um 1062 
pouco amigável para a chegada do pedestre dentro dela. Bom. Vamos... Agora sim a 1063 
gente pode ir se encaminhando mais para o final, não é Briane? A Esplanada dos 1064 
Ministérios, o eixo... Parte do Eixo Monumental. Apresentamos aqui agora numa visão 1065 
de cima da torre de televisão. Essa fotografia... Essa não é nossa. Essa fotografia foi nos 1066 
passada pela SEDUMA, mas a gente fez um levantamento fotográfico interno 1067 
exatamente desse ponto para o controle, ele é 360 graus, para o controle da cumeada. Eu 1068 
não sei se a Briane gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso.  1069 
 1070 
Briane Bicca – Ah! Sem dúvida! Sem dúvida! Essa questão da bacia do Lago Paranoá 1071 
desde o final do século XIX, início do século XX, a cada nova, que chamavam de 1072 
missão para definir exatamente o local onde Brasília seria futuramente construída, já 1073 
nesse momento há descrições dessa bacia do Paranoá, essa descrição desse papelão. 1074 
Existe a... Não é? Essa... Como se fosse, na verdade, uma boca de um vulcão aonde a 1075 
cumeada está sempre presente. Na maioria dos pontos em Brasília, quando se olha, se 1076 
vê essas cumeada que vocês estão vendo aqui. Portanto, ela é constituinte da própria, do 1077 
próprio Projeto de Brasília. Por quê? Porque Brasília não é uma cidade compacta. O 1078 
espaço aberto é muito mais generoso e muito maior em termos de proporção do que o 1079 
espaço construído e os edifícios são soltos entre si. Essa foi uma decisão de projeto do 1080 
projeto Lúcio Costa, vencedor do concurso. Portanto, sempre a visão, em qualquer 1081 
ponto em que se esteja, a visão próxima, mas especialmente a visão longínqua dessa 1082 
cumeada praticamente horizontal, ela está presente, ela faz parte constitutiva do projeto 1083 
de Brasília. É uma característica do urbanismo e da arquitetura moderna ou modernista 1084 
no sentido brasileiro, não é? De Brasília. Então, ela tem uma importância extraordinária 1085 
essa linha verde de cumeada que faz todo o entorno, envolve Brasília, não é?  1086 
 1087 
Luiz Merino – Bom. O... A proposta do Lúcio Costa, ela se encontra nesse ponto da 1088 
Esplanada dos Ministérios praticamente configurada, já com as alterações propostas 1089 
pelo Niemeyer nos diversos anexos dos Ministérios e ela com... Ela é uma composição 1090 
clássica de... Ao nosso ver, do... Com influencias barrocas, no sentido de formar um 1091 
eixo, só que cujo centro desse eixo não é o palácio do rei, mas é o Congresso Nacional, 1092 
é a casa do povo. Esse é o eixo mais importante e há uma ritmação, um controle rítmico 1093 
que se opõe totalmente aos setores que nós vimos antes, onde há uma maior liberdade e 1094 
aqui uma total contenção, um ritmo marcial quase na disposição desses equipamentos. 1095 
Um amplo gramado, livre, desimpedido, que permite essas perspectivas totalmente 1096 
livres desses poucos elementos que ele colocou aqui. Não está presente nesse gramado 1097 
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central a presença forte de vegetação. É um gramado. Entretanto, vocês vão ver... Vocês 1098 
sabem. Não vão ver. Que entre os ministérios era a proposta do Lúcio Costa a criação de 1099 
uma plataforma, uma marquise, aos fundos, para criar pequenas áreas de estar, que se 1100 
criaram de fato, mas de uma forma quase que informal, aleatória, com a vegetação... A 1101 
vegetação não é controlada. Os estacionamentos ocorrem ou não ocorrem, quiosques, 1102 
mas que é muito interessante porque criar justamente algo que se diz que não existe 1103 
nesse espaço e que, na verdade, existe. Não existe nas fotografias, mas quando tu 1104 
circula, existem pontos de parada, pontos de apoio e que devem ser qualificados, que 1105 
devem fazer parte fortemente do projeto, do plano. Os tipos edilícios, então, são muito 1106 
restritos, se restringem aos óbvios elementos mais icônicos, mais simbólicos da cidade. 1107 
É típico de Brasília, mas é uma influencia do Ministério da Educação e Saúde, que é a 1108 
empena cega voltada para a rua principal. Isso é típico do modernismo. Isso foi depois 1109 
muito copiado em vários, né? Tem na paulista, tem vários prédios modernistas que tem 1110 
essa disposição da empena cega. Isso foi muito criticado, como se fosse uma tentativa 1111 
de não abrir o poder público para o espaço público, mas não tenho certeza que tenha 1112 
sido essa a intenção do Niemeyer. Essa outra foto que eu coloquei aqui mostra algo que 1113 
eu acho que não pode ocorrer, que são esses estacionamentos nas vias intermediárias do 1114 
gramado, porque realmente eles rompem com esse sentido de percepção completa do, 1115 
do... Porque eles, apesar de ser provisório, ele é eterno. Isso acontece sempre. É 1116 
diferente de alguns outros equipamentos provisórios, de cunho cultural, como esse que 1117 
está sendo implantado lá agora, né? Que eu acho que deveria ter mais controle do que 1118 
aquilo ali. Acho que o plano deverá estabelecer regras para a implantação dessas tendas 1119 
para esses mega eventos, esses, né? Etc. ali. Mas acho que realmente ali isso tem caráter 1120 
provisório, mas um estacionamento que não tem caráter provisório. Ele eternamente 1121 
retira o sentido de continuidade desses espaços. As áreas livres, como eu tinha dito, 1122 
então, eu passo rápido, eu já tinha dito. São de dois tipos. Tem esse gramado central e 1123 
tem essas pequenas praças, então, que estão se configurando informalmente com 1124 
quiosques, vocês estão vendo, entre os ministérios e que são fundamentais, porque ela 1125 
não é só uma questão da praça. É a questão do atendimento, alimentação, é comida, é 1126 
revista, é... É uma série de coisas que são importantes para quem fica esperando horas 1127 
de uma reunião. Ali um motorista. É fundamental ao servidor na hora do almoço, etc.. 1128 
Bem. O padrão das edificações, então. Temos desde o óbvio, né? Dos... Mas resiste. E 1129 
esse realmente a gente vai ter que controlar essa questão da forma desses quiosques 1130 
aqui.  1131 
 1132 
Briane Bicca – E há, no caso do Brasil, vários exemplos em que o quiosque é 1133 
permitido, é mantido porque a função dele é importante para o cidadão, mas a qualidade 1134 
do quiosque tem que contribuir. Ela não pode ser... A qualidade não pode ser baixa 1135 
como é nesse caso e tornando o espaço público anárquico, a questão não é a função. É a 1136 
questão.  1137 
 1138 
Luiz Merino – Isso está caindo de maduro, né? É a necessidade, né? Aliás, em geral, no 1139 
Brasil, o brasileiro gosta muito desses quiosques. Adora comer um cachorro quente, um 1140 
xis, uma coisa, mas realmente a gente precisa ter uma padronização para esses 1141 
equipamentos. A gente tem que começar a pensar isso mais seriamente pelo poder 1142 
público, não é? Bom. Desculpe. Não necessariamente.  1143 
 1144 
(intervenção feita fora do microfone) 1145 
 1146 
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Luiz Merino – É. Isso realmente é uma coisa a ser discutida. É uma questão a ser 1147 
discutida.  1148 
 1149 
Briane Bicca – Vamos acabar, por favor.  1150 
 1151 
Luiz Merino – Vamos. Está qua... Agora já estamos já...  1152 
 1153 
Briane Bicca – Está acabando mesmo?   1154 
 1155 
Luiz Merino – Não, não está... Ainda tem mais um pouquinho. Tá. Então, acho que 1156 
vamos passar isso aqui. acho que já foi comentado. Alguns comentários a respeito do 1157 
outro, né? Do eixo monumental na porção oeste. A gente tem ali uma preocupação de 1158 
outro tipo. A gente tem uma praça, a praça do Buriti, que tem uma função fantástica, 1159 
porque ela realmente é uma praça urbana, uma praça com cara de praça mesmo. É de 1160 
frente da esplanada, que é mais uma moldura, uma bandeja. É uma praça e que está 1161 
voltada... Pela posição oeste, né? Ela é o ponto de chegada de quem vem da região 1162 
metropolitana, das cidades satélites. Ela tem uma função também. E ela simbolicamente 1163 
é o poder, o poder local, que tem que ser tão valoriza, haja visto tudo que está... Tem 1164 
que ser cada vez mais valorizado, né? Então, essa é uma praça que tem que ser muito... 1165 
E está relativamente bem mantida, mas tem que ser bem cuidada. Tem alguns 1166 
probleminhas, a gente vai ver nas fotografias aqui. Deixa eu passar rapidamente aqui 1167 
porque. Aqui... Deixa eu ver. Aqui está uma imagem, então, dela, com alguns 1168 
descontroles, falta de lixeira, postes, desarticulação do mobiliário urbano, que é uma 1169 
outra dimensão importante a ser cuidada nos espaços públicos. O setor que se vincula a 1170 
essa praça, o setor de difusão cultural e também eu acho que poderia... A reflexão que a 1171 
gente vai fazer aqui a respeito do Centro de Convenções também um pouco pode ser 1172 
feita sem demérito para a arquitetura do memorial JK, é a questão da ocupação 1173 
transversal desse, desse... Tendo dois equipamentos já feitos. São dois equipamentos. 1174 
Eu acho que agora, a partir de agora realmente tem que... Não é minha função aqui fazer 1175 
proposta, mas a gente se preocupa, vamos dizer assim, com essa interrupção da 1176 
continuidade do eixo monumental com outros prédios futuros e a gente sabe que vai 1177 
continuar havendo nos futuros mil anos (incompreensível) para construções de outros 1178 
equipamentos da maior importância, com certeza, dentro desse espaço e eu acho que 1179 
tem que se colocar em discussão a pertinência de continuar se construindo 1180 
equipamentos, porque isso pode acabar gerando um loteamento no futuro dessa região 1181 
toda e perder o caráter de gramado livre e desimpedido que prepara, que prepara o 1182 
visitante que chega par ao que vai encontrar, para a monumentalidade que ele vai 1183 
encontra adiante. É o que o Carlos Delfim, aquele paisagista tão querido do IPHAN 1184 
comenta. Ele diz que o vazio é tão importante quanto o construído. Que a gente não 1185 
estaria dentro desse lugar aqui se não tivesse um vazio, né? E é como a importância do 1186 
silêncio, por exemplo, na retórica. Ou seja, esse vazio prepara o que vem a seguir. 1187 
Entende? Se tu vem encontrando várias e várias coisas construídas, o impacto de ver 1188 
pela primeira vez, quem sabe, o Congresso, seja muito diminuído. A esplanada da torre. 1189 
A gente reputa ela como um dos pontos simbólicos, simbólicos e importantes de 1190 
Brasília num âmbito, num tipo de simbolismo diferente, pela presença não apenas da 1191 
torre, é claro, mas pela presença da feira de artesanato que tem ali, que reúne gente de 1192 
todo o Brasil, artesanatos de todo... É fortemente popular, um caráter fortemente 1193 
popular. Ela tem um caráter gregário por excelência. Ela é um sucesso de público. E, 1194 
então, esse é um aspecto que a gente quer destacar e as soluções que agora estão sendo 1195 
propostas já está em construção de uma organização dessa feira. Isso já está colocado, 1196 
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cabe ao plano monitorar a qualidade desse espaço que está sendo construído e a 1197 
manutenção desse... da qualidade... 1198 
 1199 
Briane Bicca – Vou aproveitar aqui, Luiz.  1200 
 1201 
Luiz Merino – Porque a gente sabe que o comércio po... Desculpe. Que o comércio 1202 
popular, ele, às vezes, extrapola. (incompreensível) fazem mais uma coisa. Não segue 1203 
muito. A gente tem que estar com o controle total daquilo ali.   1204 
 1205 
Briane Bicca – Essa é desde 1994, quando houve a primeira missão da UNESCO, era 1206 
uma recomendação de que a feira fosse organizada. Então, esse é um dos pontos que já 1207 
foi atendido das recomendações da UNESCO.  1208 
 1209 
Luiz Merino – Então, tá. Aqui eu já coloco a imagem, então, do tapume. É o que a 1210 
gente, pode, no momento apresentar aqui. Está... Agora assim a gente está terminando 1211 
os setores culturais sul e norte. Depois a praça dos três poderes para terminar com ela. 1212 
Os setores culturais sul e norte. Bom. Eles são, com exceção do Teatro Nacional, eles 1213 
são de construção bastante recente. (falha no áudio) ...mentos recentes, de caráter 1214 
nacional que faltavam realmente para Brasília, para configurar Brasília como a capital, 1215 
né? Um museu nacional, uma biblioteca nacional, um teatro nacional, já tombados. São 1216 
de 2006, mas já estão tombados. Eles tem uma forte identidade. Não se pode negar isso. 1217 
Especialmente o museu, mas talvez pouco relacionados entre si. São arquiteturas como 1218 
se de arquitetos diferentes, né? E também pouco relacionados com os demais prédios da 1219 
Esplanada. Isso deve servir de lição talvez para os próximos eventuais equipamentos 1220 
que venham a ser construídos complementando esse setor. Tem essa questão dessa cruz. 1221 
Foi colocada ali. Que está em discussão dentro do IPHAN e que eu coloco depois a 1222 
plenária o que vocês consideram a respeito da presença dessa cruz que foi colocada ali. 1223 
Bem. Do ponto de vista do pedestre realmente não foi uma boa solução de 1224 
pavimentação desse... Foi muito árido, muito sem grão, ou seja, sem detalhe, ou seja, 1225 
muito chapada, muito quente, né? À noite fica mais agradável. Diz que a noite junta 1226 
pessoas de bicicleta coisa e tal, fica mais agradável, mas durante o dia, realmente é isso 1227 
que a gente está vendo aqui. muito pouco integrado, tá? Bem. Bom, e para, então, 1228 
terminarmos. Não sei se Briane quer comentar alguma coisa. 1229 
 1230 
Briane Bicca – Não. Não.  1231 
 1232 
Luiz Merino – A praça... A praça dos três poderes, ela tem dife... Se aquele setor 1233 
anterior, que é o da Esplanada, eu chamei de barroco, essa aqui também é clássica por 1234 
excelência, um triangulo eqüilátero com três prédios nas laterais e uma lateral 1235 
desimpedida, livre, voltada, simbolicamente voltada para o Cerrado. Isso construído 1236 
sobre um terrapleno, uma planada. Os prédios da maior qualidade, né? Então, realmente 1237 
é um sucesso em termos de solução arquitetônica e de imagem da cidade.  1238 
 1239 
Briane Bicca – Não há como vir a Brasília e não levar como imagem essa Praça dos 1240 
Três Poderes... 1241 
 1242 
Luiz Merino – É incrível como é tudo diferente do que a gente vê em fotografias. Tudo 1243 
é diferente. A posição dos prédios surpreende, tudo surpreende quando se vem aqui. As 1244 
alturas, a localização das coisas, o tamanho, a distância, o que se enxerga, tudo 1245 
surpreende. A imagem básica de um, de um, né? Se achar, por exemplo, que o 1246 
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Congresso Nacional está em cima daquela plataforma, entre os dois, as duas cúpulas. É 1247 
uma surpresa quando se percebe que aquilo é lá embaixo. Tudo é surpreendente. É tão 1248 
simples e é muito surpreendente. Houve uma inserção posterior de diversos elementos 1249 
na face leste, que era originalmente desimpedida em direção ao Cerrado. Isso são dados 1250 
que estão aqui, que ficam também como uma lição para o futuro. Ela passa atualmente 1251 
por um processo de recuperação, de restauração em função do aniversário da cidade. 1252 
Então, a pavimentação que se encontrava assim como vocês estão vendo aqui nessa 1253 
outra fotografia, ela já está recuperada ao lado do... Ela está sendo lavada, ela está sendo 1254 
recolocada. E também aproveito essas imagens aqui para colocar como a arborização 1255 
pode auxiliar na relação desses anexos com a praça dos Três Poderes, porque um risco 1256 
sempre como ela é muito simples, ela é um pouco... Ela é feita por poucos elementos. 1257 
Qualquer inserção é muito preocupante, né? É muito impactante. Então, nesse caso dos 1258 
anexos, o uso da vegetação aqui ele minimizou a cor verde também do anexo do 1259 
tribunal. Foi importante para minimizar essa inserção.  1260 
 1261 
Briane Bicca – Até mimetizar.     1262 
 1263 
Luiz Merino – Mimetizar um pouco. Que não é o caso daquele prédio que está um 1264 
pouco atrás na fotografia. Não sei se vocês estão vendo. Vocês conhecem bem, que não 1265 
há muito como mimetizar ele uma presença mais marcante na inserção. Bom. Eram 1266 
essas as considerações que a gente tinha. Então, eu acho que a gente passa para a 1267 
discussão e as contribuições, que é o que a gente espera, as contribuições de vocês. 1268 
Obrigado. 1269 
 1270 
Briane Bicca – Eu gostaria ainda de aproveitar para fazer só uma consideração. Eu 1271 
anotei aqui fundo documental UNESCO. Não há nenhuma cidade da dimensão de 1272 
Brasília com a representatividade que tenha toda a sua documentação organizada, 1273 
registrada, guardada. Então, o Brasil está propondo à UNESCO que o fundo documental 1274 
de Brasília seja considerado também patrimônio da humanidade. Eu acho que é de todo 1275 
o merecimento, não é? Qual é a outra cidade que tem desde a primeira ideia de se 1276 
construir, né? Não é só ela, a construção dela, mas os primórdios, a essência dela 1277 
registrada em documentação. Uma coisa que nós devemos levar bastante em conta. 1278 
Obrigada. (aplausos). A Sandra está ali para... Já tem uma lista, né? 1279 
 1280 
Caroline Kunh – De acordo com a lista, a primeira inscrita é a senhora Heliete, 1281 
presidente do Conselho da Asa Sul.  1282 
 1283 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Obrigada. Eu trago aqui uma pergunta de uma 1284 
pessoa da platéia perguntando o seguinte. Que as leis inconstitucionais do governo de 1285 
Brasília seriam mencionadas no diagnóstico a ser elaborado? Em que momento elas 1286 
serão discutidas? 1287 
 1288 
Briane Bicca – Eu não entendi.  1289 
 1290 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – As leis. Todas as leis que de certa maneira até 1291 
desvirtuaram algumas coisas de Brasília, as leis que foram... Que estão sendo 1292 
questionadas ou que levaram, por exemplo, ao sétimo andar, tá? Misto, de uso misto, 1293 
porque eu até nem sou contrário ao uso do sétimo andar comum, mas... Coletivo. 1294 
Desculpe. Mas a esse misto, isso foi uma discussão do CONPRESB e acabou vencendo 1295 
o uso misto. Então, em que momento essas, essas... 1296 
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 1297 
Briane Bicca – A advogada, que é a consultora jurídica, a Doutora Maria Etelvina, vai 1298 
responder a sua questão, que é muito pertinente? 1299 
 1300 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – É. Quer saber em que momento... 1301 
 1302 
Briane Bicca – Não sou eu que vou dizer que é pertinente, evidente, que é pertinente.   1303 
 1304 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Responde... Responde depois, né? 1305 
 1306 
Briane Bicca – É bloco de cinco para a gente conseguir. Mas está bem anotadinho.   1307 
 1308 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Ah, tá! Tá! Tá certo! Então, eu vou fazer aqui 1309 
uma... Eu já fiz essa colocação numa outra reunião em que qual é o instrumento que nós 1310 
vamos ter nesse plano de preservação que garanta realmente o plano de preservação que 1311 
nós estamos fazendo agora. Porque se nós formos depender da SEDUMA, que existe aí 1312 
hoje. Inclusive eu faço uma proposta que agente acabe com a SEDUMA, que ela não 1313 
serve absolutamente para nada. (aplausos). Então, em que mo... Em que... Voltariamos a 1314 
ter a fiscalização para as próprias administrações regionais, porque o que a gente assiste 1315 
hoje é realmente... A SEDUMA, ela não presta para o seu papel. Então, que garantia 1316 
que nós teríamos para que... A GFIS, SEDUMA... Eu falei SEDUMA? Ah! Desculpe. É 1317 
a GFIS. É a GFIS.  1318 
 1319 
Interlocutora não identificada – E os que bateram palma vão se desculpar depois.  1320 
 1321 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Não, mas eles entenderam o que eu falei. Que ela 1322 
não... Não. Eles entenderam o que eu falei. Que é a GFIS. Eu falei SEDUMA, não. É a 1323 
GFIS. Não. Desculpe, gente. Não. Eu não ia pe... Nunca pedir o término da SEDUMA, 1324 
mas era a GFIS porque ela realmente para... Como... Veja bem. Como a minha 1325 
colocação foi que instrumentos nós vamos ter para garantir a fiscalização desse plano de 1326 
preservação.  1327 
 1328 
(intervenção feita fora do microfone) 1329 
 1330 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Exato. A gente sabe disso, mas não vamos entrar 1331 
nessa seara agora, tá? Então, eu acho que é preciso que a gente busque uma garantia de 1332 
que nós vamos ter um instrumento realmente. Quanto àquela outra questão que vocês 1333 
estavam falando aí. O embaixador Pedro Bório, quando era nosso companheiro no 1334 
CONPRESB, no Conselho de Preservação, ele sempre falou que Brasília tem que ter 1335 
uma comissão de estética, um conselho de estética. Tem que ter todas essas ques... Né? 1336 
Para a gente poder realmente chegar naquilo que você falou. Mas eu quero, como eu 1337 
falei para você, o difícil realmente é a gente ter um compromisso do governo com essas 1338 
questões que a gente assiste aí. Aquela senhora que estava ali falou que é um problema 1339 
social a questão dos quiosques. Claro que é um problema social, mas não é assim que a 1340 
gente vai tratar... Não é assim que a gente vai tratar a cidade, né? Porque há um 1341 
problema social. Vamos deixar que seja feito... que seja feito tudo da maneira de 1342 
qualquer maneira. Nós temos que ter um quiosque, mas vamos ter um quiosque de 1343 
qualidade para comer, porque nos ministério precisa mesmo, mas está virando uma 1344 
baderna aquilo ali. Bom. Eu acho que nessa questão de tratamento da cidade, quando eu 1345 
te falei naquela... Na reunião do su... Vamos tentar, mas eu tenho um assunto aqui de 1346 
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extrema importância. Eu tenho um colega ali que se inscreveu. Se ele abrir mão para 1347 
mim, eu até agradeço. Olha, na última reunião, Briane, eu falei... Na última não. Que a 1348 
última foi ontem, né?  1349 
 1350 
Briane Bicca – Foi hoje de manhã. Foi hoje de manhã a última.   1351 
 1352 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – É. É, hoje de manhã. Mas eu fiz uma pergunta 1353 
sobre a moção da UNESCO e você citou a questão da UNESCO, dos relatórios que o 1354 
governo... Eu pediria só silêncio um bocadinho, que me atrapalha. Então, eu fiz uma 1355 
pergunta sobre a moção extraída da reunião do ICOMOS de Foz do Iguaçu de 2008. 1356 
Então, eu tive uma resposta dizendo que estaria até com o IPHAN e eu não entendi 1357 
direito. O IPHAN disse que ia procurar, porque nós gostaríamos de ter a resposta disso 1358 
aqui. Bom. Aquela moção, ela foi encaminhada há 15... Foram órgãos de governo. Foi 1359 
ao José Roberto Arruda, ao Alírio Neto, ao Cássio taniguchi, ao Leonardo Bandarra, ao 1360 
Luiz Fernando Almeida, do IPHAN, Silvestre Gorgulho, Coutinho, do DEFA, a Mônica 1361 
Veríssimo, que foi autora do trabalho que nós enviamos para lá, Jurema, Francisco 1362 
Guilherme, da Procuradoria da República, Ana Paula Mantovani, Ricardo Ernani Pires, 1363 
João Matos, Deputado Rodrigo Rolembergue. E eu tenho aqui em mão um documento 1364 
de 12 de setembro de 2008, já cobrando a falta de resposta do Governo do Distrito 1365 
Federal àquela moção de 2008. E tenho aqui uma de 14 de janeiro de 2009. Elas es... 1366 
Deixa eu ver aqui. Estou encaminhando por falta de resposta. Nós não recebemos 1367 
nenhuma informação oficial. Que está inglês e eu não lido muito bem com a língua. 1368 
Mas... E nós pedimos que essa resposta nos chegue até antes de 14 de fevereiro de 2009 1369 
pelo encontro do ICOMOS que ele teria. E temos aqui tudo que ele pede, inclusive 1370 
cobrando a definição da área tampão, que isso já data de 2001. Nós já estamos em 2010. 1371 
E o IPHAN não faz isso. Ele pode fazer isso imediatamente se quiser. Já passou da hora 1372 
de fazer. Já tem um trabalho dentro do IPHAN. Então, eu posso dizer o seguinte. 1373 
Naquela informação que eu tive, que teria havido uma resposta, mas pelos documentos 1374 
que eu tenho aqui essa resposta não houve, do Governo do Distrito Federal à 1375 
interpelação do ICOMOS respondendo todos esses questionamentos da orla do Lago 1376 
Paranoá, das questões do aumento da volumetria nos puxadinhos. Está tudo escrito. Eu 1377 
não vou me deter porque a menina já me chamou a intenção. Mas está tudo aqui para 1378 
quem quer ver. Então, aquela informação que eu recebi na reunião, ela faltou com a 1379 
verdade, porque não existiu resposta. Isso aqui são documentos e a carta original do 1380 
Franchesco Bandarim. Agora, se tiver, eu dou a mão à palmatória, mas esse documento 1381 
eu consegui com o ICOMOS, tá? Muito obrigada. (aplausos).  1382 
 1383 
Eduardo Pierrot Rosset – Alô. Alô.   1384 
 1385 
Interlocutor não identificado – (incompreensível - intervenção feita fora do 1386 
microfone) eu acho que o processo participativo pressupõe o direito de todos falarem. 1387 
Nós temos uma hora e meia (incompreensível) questões de encaminhamento. Agora, a 1388 
mesa seja disciplinada e assegure o direito de todos. Portanto, limite o tempo e regule o 1389 
tempo em três minutos, por favor.  1390 
 1391 
Gisele Mol Mascarenhas – Ótimo.  1392 
 1393 
Interlocutor não identificado – (fala sobreposta) porque não é possível a gente só ficar 1394 
ouvindo e não poder falar.  1395 
 1396 
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Eduardo Pierrot Rosset – Eu tenho uma questão de ordem em relação a essa questão 1397 
da UNESCO. Eu quero saber se a mesa me autoriza a responder isso agora ou se eu 1398 
deixo para um outro momento. Eu pergunto... Eu pergunto... Eu pergunto.  1399 
 1400 
Gisele Mol Mascarenhas – Não. Isso já faz parte da regra do regimento. Então, a gente 1401 
só pede que todos respeitem. Tá bom? O que está se pedindo é exatamente isso. 1402 
Respeito ao regimento que foi aprovado por todos vocês. Obrigada. Só uma... 1403 
 1404 
Eduardo Pierrot Rosset – Novamente eu pergunto à mesa se... Novamente eu pergunto 1405 
à mesa... Pela última vez eu pergunto à mesa se essa questão de ordem diz respeito ao 1406 
relatório da UNESCO, eu respondo agora ou se isso passa para o final. Em outro 1407 
momento eu me inscrevo.  1408 
 1409 
Briane Bicca – Poderia ser no conjunto das cinco questões. Aí...  1410 
 1411 
Gisele Mol Mascarenhas – No conjunto das cinco questões.  1412 
 1413 
Eduardo Pierrot Rosset – Não. A questão de ordem é que eu tenho uma resposta já 1414 
aqui na plenária, sei lá, de que dia, me foi demandada... Perguntada a questão do 1415 
relatório da UNESCO. Eu disse... Isso está registrado, absolutamente. Que isso ia ser 1416 
averiguado com o superintendente da disponibilidade do relatório. Isso foi chegado, foi 1417 
repassado, reportado ao superintendente. Eu tenho aqui a minuta de ofício que será 1418 
encaminhada. Amanhã não, que é domingo. Enfim, segunda ou terça-feira, à Rejane, 1419 
que foi a pessoa para quem inclusive foi feita a questão. Essa questão, eu me lembro 1420 
(incompreensível) foi feita, foi reportada à Rejane e a Rejane passou à questão ao 1421 
IPHAN e eu Eduardo Pierrot Rosset, arquiteto e técnico do IPHAN, representante do 1422 
IPHAN nessa instância tenho a resposta do superintendente. Coloco agora ou espero 1423 
depois?  1424 
 1425 
Gisele Mol Mascarenhas – Eduardo, eu queria te pedir para colocar depois.  1426 
 1427 
Eduardo Pierrot Rosset – Sem problema algum. Ok.  1428 
 1429 
Gisele Mol Mascarenhas – Tá bom? Obrigada. Quem é o próximo, por favor.    1430 
 1431 
Caroline Kunh – A senhora Maria Helena, moradora da Asa Norte, do movimento 1432 
Sucupiras. Maria Madalena. Desculpa.  1433 
 1434 
Maria Madalena Rodrigues – Bem. Eu prometo não passar dos três minutos. Eu já 1435 
estava de saída e a Natanry queria muito que eu dissesse o que eu penso a respeito desse 1436 
encontro, desse e dos outros também. Esse já é o segundo que eu assisto. Então, eu 1437 
queria dizer rapidamente que vejo que nós estamos no excelente, inédito exercício de 1438 
democracia, ao qual não estamos acostumados. Estamos em plena aprendizagem. E 1439 
queria dizer também que o motivo pelo qual as pessoas vem com esse ânimo muito 1440 
contrário em muitos momentos ao que está sendo levado aqui como processo é o fato de 1441 
que a área técnica, pela qual eu tenho respeito, paira sobre fatos consumados e questões 1442 
de alta ilegalidade, que contaminam o Executivo e o Legislativo principalmente e deixa 1443 
todo esse processo, inclusive, sobre suspeição, principalmente porque queiramos ou não 1444 
ele está atrelado, ele está embrecado com o PDOT, que está sob judice. Minha gente, 1445 
nós estamos aqui um castelo de boas ideias para os próximos anos, mas nós temos fatos 1446 
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consumados (fala no áudio) mais importantes. Quando perguntamos, por exemplo. A 1447 
expansão do Sudoeste já está aprovada ou não pela SEDUMA. A resposta é não, não 1448 
está. Nós sabemos que há um conselho ligado à SEDUMA que já se reuniu duas vezes e 1449 
a aprovou por unanimidade a expansão do sudoeste. Então, as respostas são dúbias, com 1450 
todo o respeito à equipe técnica, há ambigüidades, há falta de clareza e penso que um 1451 
processo como esse só poderia se iniciar legitimamente com a divulgação apropriada. 1452 
Há um erro. Há um vício inicial, que na minha opinião impediria até o início desse 1453 
processo. Eu acho que vocês deveriam reconsiderar e talvez reiniciar esse processo sem 1454 
se preocupar com o fato de que ele tem que terminar em setembro, ele tem que terminar 1455 
em outubro. E também com o fato de que tudo isso irá desaguar no projeto de lei para 1456 
ser enviado aqui Câmara Legislativa. (aplauso). Essa, em grande parte, corrupta, sob 1457 
suspeição. Todo o processo, meus caros, queiramos ou não, está sob suspeição. Estamos 1458 
em pleno terremoto institucional. Então, tratar isso como se fosse normal, para mim não 1459 
é possível. Eu acho tudo muito questionável. Era isso. Obrigada. (aplausos).  1460 
 1461 
Caroline Kunh – Senhora Lohir, prefeita da 704 Sul.  1462 
 1463 
Lohir Machado – Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar a equipe, que eu achei que 1464 
vocês fizeram um ótimo trabalho descritivo da situação de Brasília.  1465 
 1466 
Gisele Mol Mascarenhas – Seu nome, por favor.  1467 
 1468 
Lohir Machado – Lohir.  1469 
 1470 
Gisele Mol Mascarenhas – Ah, tá!  1471 
 1472 
Lohir Machado – Agora, eu queria fazer uma observação, todo mundo aqui realmente 1473 
vai... Provavelmente vai falar do PDOT, porque esse trabalho eu acho que deveria ser os 1474 
princípios que gerariam o PDOT, ou seja, igual a Constituição está para as leis, esse 1475 
plano deveria estar para o PDOT. Ele deveria ser o princípio, a base. Então, é uma coisa 1476 
que eu acho que está invertendo-se as ordens, né? Outra coisa com... Eu não queria me 1477 
até a outras áreas do Plano Piloto, porque o assunto hoje é a área central. Se não a gente 1478 
não vai acabar hoje, né? Então, uma das coisas que a gente vê que mesmo que houvesse 1479 
tudo quanto é lei, tudo quanto é coisa sendo... A preservação dos espaços públicos e 1480 
também pelos particulares é decadente. Não adianta, por exemplo, ah, faz um prédio 1481 
bonito. Daqui a pouco ele está pichado, está arrebentado, está quebrado e o poder 1482 
público que deveria autuar o dono do imóvel, porque aqui é uma cidade tombada, não 1483 
faz. Não faz simplesmente. A gente está vendo que esse negócio de dengue, que a praça 1484 
de Portugal está recheada de larva, né? Até agora ninguém foi lá tomar providência. 1485 
Outra coisa. Ele falou daquele espaço cultu... Não sei se é espaço cultural. Aquela meia 1486 
lua que está lá perto da... Gente, aquilo ali, para mim e para muitas pessoas que visitam 1487 
Brasília, que já tem algum tempo, aquilo ali é a mesma coisa de ter descido a nave 1488 
espacial e descido um ET ali. Aquilo ali eu acho uma agressão absurda. Ele que me 1489 
desculpe. Niemeyer que me desculpe, mas aquilo ali é uma agressão. A gente não pode 1490 
fazer um espaço de um metro por um metro de calçada porque tem que ter o bloquete 1491 
para poder infiltrar a água, mas lá não. A impressão que dá é que o Niemeyer está acima 1492 
do bem e do mal aqui em Brasília. Ninguém questiona o que ele fala. (aplausos). 1493 
Ninguém. Você... Para você entrar dentro de um prédio que o Niemeyer faz, ele é um 1494 
artista. Eu admiro a arte daquele homem. Mas não é para se viver num prédio que ele 1495 
faz. O Tribunal de Contas, por exemplo, de... Tá. Oscar Niemeyer. Nós descíamos uma 1496 
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escada ali que dois, dois... Houve acidente de trabalho, porque é uma escada caracol 1497 
totalmente vazadas as laterais. Você entra nessas rampas brancas. Já caiu gente dentro 1498 
do espaço, dentro do espelho d’água porque se... Eu estou falando da área central. 1499 
Porque simplesmente você sai de um prédio escuro, entra naquela rampa branca, a 1500 
primeira coisa que você faz é fechar o olho. A pessoa cai dentro do espelho d’água. 1501 
Então, eu acho que tem que ser questionado não só o que as pessoas... Outra coisa, se 1502 
houvesse esse conselho de arquitetura, quem é que teria coragem de barrar aquele ET 1503 
que ficou lá perto da rodoviária? Ia adiantar alguma coisa? Vale para nós próprios 1504 
mortais. Para os outros não vale não. Então, eu acho que a gente tem que repensar isso 1505 
aqui. Outra coisa que eu vinha pensando nessa reunião. Estava... Se fizer três minutos 1506 
eu interrompo. Já, né? É a questão da geração futura. Estamos aqui discutindo gente que 1507 
veio para Brasília, cresceu em Brasília e nós não estamos passando isso para os nosso 1508 
filhos, nossos netos. Qual é o plano de preservação que inclui educação. Obrigado. 1509 
(aplausos).  1510 
 1511 
Briane Bicca – Que inclui o que? Não entendi. Que inclui o que? Habitação e, ai, 1512 
educação.  1513 
 1514 
Caroline Kunh – Senhor Armando, do Conselho Comunitário Asa Sul. Armando.  1515 
 1516 
Armando Raphael Moraes Rios – Eu tenho três pontos bem rapidamente para colocar. 1517 
Não queria falar, mas a proposta que a gente ouviu aqui foi um pouco diferente das 1518 
reuniões anteriores porque agora teve um pouquinho de visão crítica. Não foi só uma 1519 
leitura digital da cidade. Foi uma apresentação de juízo de valor. Isso é agradável. Hotel 1520 
com pergola é agradável. É desagradável o setor onde o pedestre não tem continuidade 1521 
do seu passeio. É isso que nós estávamos querendo também nos anteriores. Melhorou. 1522 
Eu acho que era nessa linha que a gente estava querendo ouvir a equipe técnica, que 1523 
tenha essa visão crítica que ele colocou aqui. (aplauso). Mas a propósito também nós 1524 
concordamos quando você diz que é preciso tomar cuidado para não ocupar os espaços 1525 
entre a N1 e S1, de repente começa a aparecer tanto equipamento lá e descaracteriza o 1526 
nosso eixão monumental, mas de outro lado é preciso tomar muito cuidado para não 1527 
criar a miscelânea que a gente encontra em outras cidades. A nossa cidade é uma cidade 1528 
setorizada, setor de hotel, setor de comércios. Daqui a pouco tem residência em lugares 1529 
inadequados. Descaracteriza o urbanismo do século XX brasileiro. Eu acho que pensar 1530 
nessa flexibilidade é perigoso. Essa é uma questão. A outra questão que também como 1531 
um gancho de preservação que você coloca e que fala em gestão. Preservação, na 1532 
verdade... E a equipe técnica usa a palavra controle. O termo controle é colocado como 1533 
um acompanhamento das ações e avaliação das ações. Nós não queremos controle. Nós 1534 
não queremos o acompanhamento do que está acontecendo e avaliar se aquilo é bom ou 1535 
ruim. Nós queremos uma fiscalização para evitar que aconteça o que há de errado, o que 1536 
fira as normas. Então, é muito mais fiscalização. Então, preservação não seja o termo 1537 
adequado para pdlzão aí que está sendo proposto, mas porque preservação implica em 1538 
fiscalização. Vale a pena até pensar em mudança da legislação do IPHAN, etc., para 1539 
usar outro termo para esse plano, porque preservar é garantir o que a lei determina, o 1540 
que as normas determinam e não fazer revitalização. Isso fica numa outra proposta. Por 1541 
fim, eu só queria lembrar o seguinte. Que é preciso nesse processo todo não acabar com 1542 
a SEDUMA, né? Que por engano não ficou claro. É a GFIS, que a GFIS é ruim. Não 1543 
faz a fiscalização devida, mas vale a pena refletir SEDUMA mesmo, né? A SEDUMA 1544 
tem tanto poder hoje que decide contrariamente até posições de outros conselhos que 1545 
isso é grave para a cidade. Nós temos que restringir o poder da SEDUMA. O Conselho 1546 
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de Preservação de Brasília é muito mais importante que SEDUMA. E o conselho de 1547 
preservação foi colocado no lixo. Então, eu peço aos senhores que considerem essa 1548 
questão. E por último, dentro do que os senhores falaram. Só... Só... É o último. 1549 
Rapidinho. Todo mundo sabe que a lei orgânica estabelece três a classificação... três 1550 
classificações para a área aqui em Brasília. É área pública, área privada e área do 1551 
governo. Área privada tem uma propriedade. A área de governo, o governo é 1552 
proprietário. Área pública é a população a proprietária. Nem o governo, nem o 1553 
particular. A nossa câmara vive fazendo leis decidindo sobre área pública como se fosse 1554 
do governo. E é pública. Tem que ouvir a população para decidir sobre isso. E o pior. 1555 
(aplausos). O pior da história é a apropriação da área pública por particulares. Nós não 1556 
devemos nos apropriar de nada, de coisa alguma, de terceiros.  1557 
 1558 
Gisele Mol Mascarenhas – Senhor Armando. Senhor Armando. Já entendemos.  1559 
 1560 
Armando Raphael Moraes Rios – Nós nos apropriamos com a maior cara de pau de 1561 
área pública e muitas vezes contemplada por uma decisão de governo. Então, eu 1562 
gostaria que nessa análise como ele estava colocando aqui, que destacasse nesse 1563 
trabalho todas as áreas públicas, como ele fala, utilizadas ou apropriadas por terceiro 1564 
para a gente avaliar se deve manter na mão de terceiro ou deve voltar para ser nossa, 1565 
pública.  1566 
 1567 
Gisele Mol Mascarenhas – Ok. Obrigado. Próximo, por favor.     1568 
 1569 
Caroline Kunh – Senhor Rafael, do Conselho Comunitário Asa Norte. Senhor 1570 
Benedito da... Senhor Benedito, da Associação dos Moradores da Orla Norte. Por favor. 1571 
Senhor Benedito.  1572 
 1573 
Benedito Antonio de Sousa – Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a mesa por ter 1574 
sido mais receptiva, mais flexível e isso é muito bom porque é uma evolução desse 1575 
desenrolar social. Eu sou o Presidente da Associação dos Moradores da Orla do Lago 1576 
Norte. Na verdade, o plano de preservação da área tombada, nós parece que estamos 1577 
inventando a roda. Quando do tombamento da área normas foram estabelecidas. 1578 
Precisam de deixar claro mais uma vez que o que existiu tempo todo foi a falta da 1579 
fiscalização. Está sendo repetido, mas eu preciso enfatizar. Falta de fiscalização. O 1580 
cidadão constrói um andar a mais no hotel como se não existisse normas e leis. Eu 1581 
posso citar, por exemplo, que aqui, em frente ao hospital de base, ou em frente ao Hran 1582 
existe uma passagem subterrânea, onde eu não vi o levantamento técnico fazer a 1583 
abordagem. Além desta daqui da área central existem em todo o eixo rodoviário as 1584 
passagens subterrâneas. Porque elas não são utilizadas? Elas não são utilizadas porque 1585 
não existe conservação, não existe preservação, não existe nada. Ela virou abrigo para 1586 
moradores de rua. É um lugar de droga, de sexo, de prostituição, de banheiro a céu 1587 
aberto, onde a água da chuva leva nas águas pluviais para o Lago Paranoá. Por isso a 1588 
Caesb não dá conta de despoluir o lago. A senhora me perdoa, mas eu ainda tenho que 1589 
falar. Eu tenho umas coisas importantes para falar para vocês e eu aguardei hoje 1590 
pacientemente o tempo todo. Olha, eu quero dizer para vocês que, olha, a preservação, 1591 
na verdade, essa falta de fiscalização gera, então, o excesso de carros, o excesso de 1592 
gente. Ela leva à violência sem precedente. São salas comerciais transformadas em kits, 1593 
são hospedagens das mais diferentes. Agora, sem dúvida nenhuma, essa área tombada, 1594 
eu falei, não tem como fazermos uma muralha cercando ela para que ela seja um jardim 1595 
suspenso. Existe aquilo que a gente pode chamar hoje de cinturão imobiliário. É o 1596 
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cinturão imobiliário desenfreado, que toma conta da capital do país. Então, esse cinturão 1597 
desenfreado.  1598 
 1599 
Gisele Mol Mascarenhas – Senhor Benedito, eu queria pedir para o senhor concluir, 1600 
por favor, tá?  1601 
 1602 
Benedito Antonio de Sousa – Eu vou concluir. Esse cinturão desenfreado, ele foi 1603 
exatamente a causa maior da nossa preocupação. Foi a aprovação do último PDOT. 1604 
Então, a gente falar em preservação antes de tudo esse desenfreado PDOT precisa ser 1605 
anulado, porque os tratores estão roncando. É como a mulher engravidar. Eu sou 1606 
médico. E desengravidar. É muito complicado. Depois de destruir o Cerrado é muito 1607 
difícil voltar atrás. Desenvolver, mas sem destruir. Obrigado.  1608 
 1609 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada. O próximo, por favor. Ah, sim! Então, agora, 1610 
nós vamos responder as cinco primeiras pessoas que falaram. Algumas não foram 1611 
perguntas, né? Foram contribuições, afirmações. E aí a gente volta às novas perguntas.  1612 
 1613 
Maria Etelvina – Prejudicam a, digamos, a aplica... A preservação, né? Foi falada a 1614 
questão da constitucionalidade, né? No sistema jurídico vigente, a inconstitucionalidade 1615 
deve ser declarada pelo Poder Judiciário. A pesquisa que vem sendo realizada durante o 1616 
trabalho, durante... Desde o início do trabalho o levantamento de todas as normas que 1617 
incidem sobre a área, sejam elas normas de cunho... de... Federais, distritais, enfim. E se 1618 
entende que as normas que são hierarquicamente superiores ao plano de preservação são 1619 
somente as normas federais e a lei orgânica. Portanto, a partir dessa questão, a 1620 
orientação é no sentido de que o PPCUB tem condições de alterar todas as normas e, 1621 
inclusive, normas constantes no PDOT, né? Todas as normas que vierem de alguma 1622 
forma a prejudicar os princípios definidos para a preservação, as diretrizes da 1623 
preservação. Enfim. Elas não... elas seriam modificadas justamente porque tanto o 1624 
PDOT quanto o PPCUB são normas da mesma hierarquia. Então, esse trabalho está 1625 
sendo feito, ele vai ser disponibilizado na página da internet junto com o diagnóstico, 1626 
né? Esse levantamento todo. E eu lembro que o Ministério Público do Distrito Federal, 1627 
isso aí é bastante atuante. Eu identifiquei várias... Um número muito grande de ações 1628 
diretas de inconstitucionalidade, várias procedentes, várias improcedentes. Então, 1629 
estamos desconsiderando todas as normas que foram declaradas inconstitucionais. Nós 1630 
entendemos que essas normas não tem aplicação, elas são nulas portanto, né? Então, 1631 
novas normas, outras normas que estão sendo aplicadas, por enquanto elas vigoram e 1632 
para deixar de vigorar, elas deverão ser declaradas inconstitucionais também. Então, 1633 
digamos assim, é esse o quadro. O levantamento está sendo feito. Ele vai ser 1634 
disponibilizado. De todas as normas que incidem e durante o trabalho do PPCUB, a 1635 
partir dos princípios, das diretrizes e das orientações que vão sendo dadas, as normas 1636 
vão sendo revogadas através do próprio PPCUB.  1637 
 1638 
(intervenção feita fora do microfone)  1639 
 1640 
Maria Etelvina – Sim, em função de ser lei complementar. Ambos são leis 1641 
complementares. Teoricamente, juridicamente são normas da... Ele é inferior à lei 1642 
orgânica, mas lei complementar tratam de assuntos diferentes, mas é, digamos, 1643 
hierarquicamente dentro do sistema jurídica, nós temos a lei orgânica, lei complementar, 1644 
lei ordinária e a regulamentação através de decretos, portarias. Esse é o sistema jurídico 1645 
vigente do país. Então, tratam de assuntos diferentes. Ele está vinculado ao PDOT, 1646 
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porém, se houver necessidade de alterações de normas do PDOT o PPCUB tem 1647 
legitimidade, competência e atribuição para proceder essas alterações.  1648 
 1649 
Gisele Mol Mascarenhas – O Eduardo, por favor, queria só responder àquela pergunta 1650 
que a dona Heliete fez com relação à resposta ao ICOMOS, por favor.  1651 
 1652 
Eduardo Pierrot Rosset – Boa tarde a todos. O meu nome é Eduardo Pierrot Rosset, 1653 
arquiteto do IPHAN, representante do IPHAN nessa instância. Eu gostaria de ler aquilo 1654 
que vai ser a minuta de ofício a ser encaminhada à Rejane, segunda ou terça-feira, em 1655 
função da solicitação que foi feita, repetindo isso que está sendo gravado, enfim. Eu te... 1656 
Quem vai ler, enfim, isso aqui é um texto, que vai ser assinado pelo Doutor Alfredo 1657 
Gastal, que é o superintendente do IPHAN. Muito bem. Senhora Subsecretária, em 1658 
razão da solicitação... Isso aqui é uma minuta de ofício que será encaminhada segunda 1659 
ou terça-feira para a SEDUMA aos cuidados da Senhora Rejane e um 1660 
(incompreensível). Pois não. Não sei. É.  1661 
 1662 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 1663 
 1664 
Eduardo Pierrot Rosset – Eu estou respondendo à questão que foi feita na outra sessão 1665 
de acordo com a indicação que eu disse que eu iria averiguar da possibilidade da 1666 
questão demandada. Tá.  1667 
 1668 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 1669 
 1670 
Eduardo Pierrot Rosset – Sim. Concordo contigo. Concordo contigo que não tem a 1671 
ver com o assunto específico. Eu pedi uma questão de ordem e fui autorizado.  1672 
 1673 
Gisele Mol Mascarenhas – Só um pouquinho. É só para responder ao que a senhora 1674 
Heliete perguntou. Eu só vou... Eduardo, para evitar polêmica, então, deixa eu só 1675 
responder. Eu vou ser básica e aí qualquer coisa a gente recorre a você nos detalhes. Tá 1676 
bom?  1677 
 1678 
Eduardo Pierrot Rosset – Tudo bem. Eu só quero que fique registrado que eu trouxe a 1679 
resposta e isso vai ser deliberado pela mesa, tá? 1680 
 1681 
Gisele Mol Mascarenhas – A SEDUMA respondeu, o Governo do Distrito Federal 1682 
respondeu via IPHAN. Nós encaminhamos toda a documentação a resposta ao IPHAN 1683 
ainda no início de 2009 e foi devidamente respondido, tá certo? Não, com certeza. Não. 1684 
Que isso aconteceu, aconteceu. Eu acredito que vocês não tenham conhecimento. A 1685 
gente pega uma cópia dessa resposta e encaminha ao conselho comunitário, tá bom? 1686 
Respondeu. Respondeu. Está respondido. Está respondido. Agora, a senhora, Maria. 1687 
Não, não. A questão do processo. Então, leia. Então, pode ler.  1688 
 1689 
Eduardo Pierrot Rosset – Muito bem. Para dirimir questões e evitar mal entendidos. 1690 
Pode deixar. Eu lerei com toda a calma do mundo. Vou usar o meu lado didático. 1691 
Senhora Subsecretária, em razão da solicitação para a divulgação do chamado relatório 1692 
Brasília, que já foi encaminhado à UNESCO, realizada durante a reunião durante a 1693 
reunião do dia 11 de março do corrente com membro da sociedade civil acerca do plano 1694 
de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, informo que tal material de caráter 1695 
técnico dirigido à UNESCO não pode ser divulgado antes da apreciação daquela 1696 
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instituição internacional e que concedeu a Brasília o titulo de patrimônio cultural da 1697 
humanidade. As reuniões que ocorreram em Brasília no mês de julho, por ocasião da 1698 
reunião anual dos membros do comitê mundial do patrimônio, não entende Brasília 1699 
como sendo seu assunto de deliberação exclusiva. Permito-me ainda lembra-lhe que em 1700 
meados de 2008, salvo engano, em maio, um grupo enviou deliberadamente um 1701 
“relatório” à UNESCO, pressupostamente abordando o estado de conservação de 1702 
Brasília, sem informar ao IPHAN sobre seu teor, tal fato que felizmente para o próprio 1703 
bem da capital federal não obteve repercussão além do próprio campo social de seus 1704 
autores. Atenciosamente, doutor Alfredo Gastal, presidente do IPHAN. É isso.  1705 
 1706 
(intervenção feita fora do microfone) 1707 
 1708 
Eduardo Pierrot Rosset – Heliete.  1709 
 1710 
Gisele Mol Mascarenhas – Não. Ele... Obrigada, Eduardo.  1711 
 1712 
(intervenção feita fora do microfone) 1713 
 1714 
Eduardo Pierrot Rosset – Eu estou lendo aquilo que foi colocado como minuta e 1715 
aquilo que você está colocando será reportado. Ok.  1716 
 1717 
Gisele Mol Mascarenhas – Heliete. Heliete. Foi respondido.  1718 
 1719 
(intervenção feita fora do microfone) 1720 
 1721 
Gisele Mol Mascarenhas – Tudo bem. Tá. Não. O documento foi respondido. Eu te 1722 
dou uma cópia. Tá bom? Com relação à senhora. Desculpe. Eu não guardei o seu nome. 1723 
Maria Helena. Maria Madalena. A questão do processo sobre suspeição. Mais uma vez 1724 
nós entendemos essa angústia. É mais do que uma preocupação. Nós também temos 1725 
essa preocupação, mas no que diz respeito especificamente ao plano de preservação do 1726 
conjunto urbano tombado de Brasília foram feitas os devidos procedimentos para a 1727 
licitação, o processo de licitação se encontra à disposição para consulta na secretaria. 1728 
Nós temos aqui uma executora do contrato que está entre nós, que é uma técnica da 1729 
secretaria. Nós temos a coordenadora do trabalho, que é a senhora Rejane Jung, que é 1730 
subsecretária de planejamento e esta licitação diz respeito a um contrato. Este contrato 1731 
tem que ser cumprido por ambas as partes que o assinaram, assim como a empresa tem 1732 
obrigações, nós também temos obrigações. Este contrato se encerra em outubro, mas o 1733 
processo de elaboração, de análise e de aprovação do plano de preservação do conjunto 1734 
urbano tombado não se encerra em outubro. Ninguém pretende encaminhar nada para a 1735 
câmara esse ano, mesmo porque não há ambiente para isso. Nós entendemos isso. 1736 
(aplausos). Tá? O que nós estamos querendo é fazer o nosso trabalho. Nós estamos... 1737 
Mais uma vez, nós estamos dando continuidade a um processo legítimo e ansiosamente 1738 
esperado que é a elaboração do plano de preservação, tá bom? Então, ninguém 1739 
pretende... O que acaba em outubro é o contrato. É um contrato que nós temos firmado 1740 
com uma empresa. É também uma dotação orçamentária. Nós temos... Nós temos uma 1741 
legislação financeira que nós cumprimos. Nós temos um cronograma que nós temos que 1742 
cumprir. A partir daí e todos nós sabemos disso, isso não é novidade, existem ainda 1743 
vários passos que tem que ser trilhados até que o produto final chegue à câmara 1744 
legislativa e a partir daí que ele seja aprovado. Tá bom? 1745 
 1746 
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Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone)... prorrogados 1747 
e, inclusive, adendos realizados.  1748 
 1749 
Gisele Mol Mascarenhas – Eu não estou sabendo disso não.  1750 
 1751 
Natanry Osório – (intervenção feita fora do microfone)... data do Paranoá.  1752 
 1753 
Gisele Mol Mascarenhas – Não. (incompreensível) não tem data do Paranoá. Data do 1754 
Paranoá e rezoneamento. É o zoneamento.  1755 
 1756 
Natanry Osório – (intervenção feita fora do microfone)... porque de repente nós não 1757 
sabemos ou vamos saber. Nós temos uma experiência dolorosa com o PDOT. 1758 
Acreditamos sim.  1759 
 1760 
Gisele Mol Mascarenhas – Nós também. (risos). 1761 
 1762 
Natanry Osório – (intervenção feita fora do microfone)... Acreditamos... Aí é que está 1763 
a questão. Aí é o que nós perguntamos: como vai ficar? Foi se falado agora de leis 1764 
inconstitucionais. (incompreensível). 1765 
 1766 
Gisele Mol Mascarenhas – Natanry, eu posso te pedir para a gente conversar depois 1767 
sozinhas, para a gente não, não... Vamos dar continuidade. Ainda tem outras questões 1768 
que o pessoal precisa responder. Tá? Obrigada. Acho que é a senhora... A senhora 1769 
Noeli, ela fez uma série de observações, mas eu acho que ela não fez nenhuma pergunta. 1770 
Então, eu gostaria de dizer que o que ela disse está devidamente anotado, tá bom? Isso. 1771 
Exatamente. Também. Também. Ela falou uma série de coisas, né? Isso. O senhor 1772 
Armando.  1773 
 1774 
Luiz Merino – Vai comentar alguma coisa a respeito do zoneamento.   1775 
 1776 
(intervenção feita fora do microfone) 1777 
 1778 
Briane Bicca – Já apareceu. (aplausos). Ô Gabriela, você tem sorte, hein. Gente. É. Mas 1779 
é para, para... É. Sobre a questão do zoneamento. O zoneamento no urbanismo moderno 1780 
é uma cláusula pétrea, mas é o zoneamento como função principal. Não é uma questão 1781 
de uma rigidez que impeça que outras funções, atividades complementares se somem 1782 
àquela função principal. Então, quando eu falei que Brasília precisa muito de 1783 
complementação, quem sabe essa seja uma delas. Por exemplo, a pessoa que... O 1784 
visitante que se hospeda em um dos hotéis, se ele precisar qualquer coisa, ele tem muita 1785 
dificuldade em obter as coisas mais básicas que um visitante precisa hospedado num 1786 
hotel, não é? Nós nos perguntamos porque no setor hoteleiro não é possível ir lá ver 1787 
algum comércio complementar ou alguma fo... Isso... É. Não é colocado. Quem sabe o 1788 
lote não exista ainda, mas é possível. Então, essa questão, quem sabe, deva ser pensada 1789 
para outros setores também que são muito exclusivos, como os que o Luiz Merino 1790 
chamou muito bem a atenção, que à noite, por exemplo, em fins de semana, perde 1791 
completamente qualquer tipo de atividade. Não é? É. É. Exatamente. Exatamente. 1792 
Exatamente. É isso. Exatamente. Exatamente. É. É isso mesmo. É. Mas será... É. Não 1793 
canse nunca Heliete. Não canse. Eu vou tomar a liberdade e perguntar se o senhor 1794 
Antônio José Carvalho ainda se encontra aqui entre nós. Bem. Então, vamos adiante. 1795 
Por favor.  1796 
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 1797 
Luiz Merino – E houve. Desliguei. Houve tanto pela parte do senhor Armando quanto 1798 
do Benedito a questão da... Enfatizar a questão não do controle, né? O Benedito colocou 1799 
acho que talvez bem. Acho que muito bem, mas da fiscalização propriamente. Resgatar 1800 
o sentido da fiscalização nas nossas cidades todas, né? Não vamos... Realmente... E aqui 1801 
principalmente. Talvez porque a gente está aqui nesse momento, mas realmente entrar 1802 
isso dentro dos planos, né? Mas na gestão a figura de fiscais em números suficientes, 1803 
nos procedimentos de fiscalização das multas eficientes e constrangedoras, etc.. Isso eu 1804 
acho que é um aspecto realmente muito importante. Uma contribuição que com certeza 1805 
vai estar sempre presente. Fez outros comentários a respeito e acho que ficaram 1806 
registrados. As questões das outras passagens, que são das outras áreas, né? Das... As 1807 
passagens subterrâneas. Uma vinculação à questão ambiental, que eu achei bem 1808 
interessante também. E outros excessos todos, de automóvel, de carro, de violência. São 1809 
uma série de questões que talvez não sejam aparentemente diretamente vinculadas à 1810 
questão da preservação, mas que estão todas imbricadas, porque a gente está falando de 1811 
cidades, de centros urbanos e tudo isso tem absolutamente reflexo. Então, a visão nossa 1812 
vai ter que ser uma visão, assim, usando uma palavra que eu não gosto, mas não está me 1813 
vindo outra, uma visão holística, uma visão de ver os problemas, não só apenas os 1814 
problemas assim do patrimônio cultural, os problemas urbanos como um todo.  1815 
 1816 
Benedito Antonio de Sousa – (incompreensível) o maior patrimônio é o ser humano. E 1817 
ali, ao atravessar para o Hospital de Base. Em frente ao Hospital de base tem uma 1818 
dessas passagens que eu citei. Na verdade, quase semanalmente um pedestre é 1819 
atropelado e morre, às vezes, indo para o hospital. Isso é muito sério. A SEDUMA 1820 
precisa de providências. (aplausos). 1821 
 1822 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada. O senhor tem uma voz muito bonita. O senhor 1823 
não precisa nem de microfone mesmo, né? Tem como a gente acender a luz aqui do 1824 
palco? Quem é que é responsável por isso? Vamos chamar, então, os outros cinco 1825 
enquanto a gente tenta acender a luz aqui, por favor. O senhor. Paul, do Conselho 1826 
Comunitário da Asa Sul.    1827 
 1828 
Paul Geisslinger – (intervenção feita fora do microfone) 1829 
 1830 
Gisele Mol Mascarenhas – Microfone. Microfone, por...  1831 
 1832 
Paul Geisslinger – Eu quero parabenizar a Heliete e o Conselho Comunitário da Asa 1833 
Sul, que eles estão no caminho de ajudar Brasília para finalmente ficar uma cidade 1834 
internacional. Porque esse primeiro conselho de Brasília que adotou um estrangeiro 1835 
como membro do conselho. Sou eu. Meu nome é Paul. Paulo sem “o”, porque sou 1836 
alemão. O nome de família não vou pronunciar porque se alguém de vocês vai depois 1837 
tentar copiar vai quebrar talvez a língua, tá certo? Agora, eu vou dobrar o meu papel. 1838 
Porque como muitos brasileiros que me conhecem na minha andança de conselheiro 1839 
para pequenos agricultores no Brasil, que encontrei, também muitos alemães são quase 1840 
filósofos. Filósofos por quê? Porque se interessam e procuram as coisas atrás da coisa. 1841 
Quer dizer, a alma atrás da coisa. Eu, andando aqui em Brasília, eu nunca ainda 1842 
encontrei a alma dessa cidade. Eu conheço Londres, conheço Paris, conheço Moscou e 1843 
mais uma dezena de capitais que tem uma alma já milenar, mas Brasília ainda não tem 1844 
uma alma. Eu espero que esse trabalho que está feito aqui ajude para finalmente Brasília 1845 
pode desenvolver uma alma própria. Só tem 50 anos. A alma, se existe, é pequenina 1846 



38 
 

ainda, mas ela tem que ser mesmo assim preservada para que ela possa se desenvolver, 1847 
porque eu sou meio filosofo e por isso eu quero ajudar e contribuir neste trabalho para 1848 
procurar e achar esta alma que Brasília merece. E espero que este trabalho que é feito 1849 
aqui, mais que uma futura ética e da política e uma moral de ação da política vai 1850 
contribuir para que Brasília possa se desenvolver, para que esta capital, daquele país, 1851 
Brasil, que eu adotei como minha pátria e adotei Brasília como a minha cidade. Eu amo 1852 
Brasília quase mais do que a minha esposa fiel (risos). E eu espero que esse mês se 1853 
confirme, espero que esse mês se confirme que o trabalho de vocês é destinado para que 1854 
Brasília pode achar finalmente a sua alma. Obrigado. (aplausos).  1855 
 1856 
Interlocutor não identificado – A gente não vai contar para sua esposa não.  1857 
 1858 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada, senhor Paul. Por favor. Senhor Hamilton 1859 
Figueiredo, por favor. Hamilton. Desculpe. Eu não entendi o que o Rafael falou direito. 1860 
Senhor Hamilton. Prefeito da 705 Sul. Ah, ele já foi. Que pena. (risos). Senhor José 1861 
Maria.  1862 
 1863 
José Maria Palmieri – Boa tarde a toda mesa. Sou nascido em Brasília. Estou aqui 1864 
como membro da sociedade civil mesmo e minha preocupação... vamos começar por 1865 
um outro lado. Como eu não tinha ciência do edital, eu pude verificar e realmente o 1866 
edital é impressionante pelos detalhes. Ele requer minúcias. Há um termo, há um frase 1867 
que a própria SEDUMA reconhece, que devido a essa necessidade de minúcias, etc., 1868 
pareceres técnicos e etc., a SEDUMA... A necessidade de confiar isso a um escritório, 1869 
alguma coisa e que assim fez a licitação. Tudo isso é muito louvável e o caráter também 1870 
de se tentar unificar e essa tentativa de um verdadeiro e efetivo tombamento do plano 1871 
urbanístico de Brasília e visa até facilitar porque devido às normas, várias legislações a 1872 
respeito é uma tentativa até de unificar e conforme falou, essa conscientização seria até 1873 
no inconsciente do empresário, do empreiteiro de respeitar determinada estética e que 1874 
isso realmente já entra no âmbito cultural e até subjetivo dos valores que estão 1875 
intrínsecos à arquitetura. Intrínseco de mobilidade, que é do individuo de ir e vir, não 1876 
necessitar de um carro para ir comprar um cigarro, ou um refrigerante, ou um sugo de 1877 
mangaba, típica do Cerrado. Inclusive, essa questão das árvores nativas do Cerrado, eu 1878 
acho que deveria ser muito levada em consideração em qualquer plano urbanístico e que 1879 
aqui em Brasília apresentou ao longo do eixo rodoviário, que as árvores ali que não 1880 
eram propícias porque deixam muito resíduos e etc.. Então, você vê que todos os dias é 1881 
um dinheiro despendido para que poda de árvores e etc.. E uma coisa que me chama 1882 
muito a atenção, que fala, assim, muito em calçadas, mas tem calçadas por todos... 1883 
Sempre estão fazendo renovação das calçadas. Eu questionei na reunião passada a 1884 
questão do VLT, porque eu acho que é um aspecto central que vai ter a ver com a região 1885 
central de Brasília. O meu único questionamento foi quem que... É o órgão fiscalizador 1886 
que permitiu que fosse dado o início sendo que o VLT, ele fere a escala bucólica da W3 1887 
pelo corredor árvores. E também fere o parque das aves e a cabeça... Eu esqueci, ali na 1888 
altura do aeroporto. Bem. E o IBRAM... Daí eu fui saber, porque eu estou... Sou 1889 
estudante de direito também. Estava na procuradoria da república e já... E fiquei ciente, 1890 
porque a própria. Nos estudos, nós temos acessos. Fiquei ciente que já existe um 1891 
processo onde que justamente essa liberação pelo IPHAN foi muito prematura. Então, 1892 
nós temos aqui um Projeto, um plano de preservação do conjunto urbanístico de 1893 
Brasília, onde o órgão fiscalizador não fiscaliza e todo esse prognóstico e diagnóstico 1894 
que foi apresentado, isso evidencia falência múltipla dos órgãos competentes para que 1895 
se evitasse chegar nesse ponto que foi verificado nesse prognóstico. Embora seja de 1896 
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ciência de todos aqui presentes. Então, eu gostaria de saber qual o posicionamento de 1897 
vocês perante esse emperro, durante essa chatice brasileira de requerer um estudo mais 1898 
aprimorado durante. Como que vai se tratar dessa questão do veiculo leve sobre trilhos, 1899 
que vai chegar até a região central de Brasília. Muito obrigado. (aplausos) 1900 
 1901 
Interlocutora não identificada – (defeito no áudio) Com certeza o VLT fere o Projeto 1902 
original de Brasília, porque o tombamento. Brasília perder o tombamento é tudo que 1903 
sonha a quadrilha que governa nossa cidade, que é formada de empreiteiros, os 1904 
construtores. Esses prédios que o companheiro falou muito bem. Quero até parabenizar 1905 
essa mesa. Esse prédio você vai ver que a maioria deles é do povo do Paulo Octávio e 1906 
outros que são os que governam Brasília. Então, eles não tem o menor interesse em 1907 
fazer prédios que possibilite o acesso das pessoas. Não é esse o objetivo deles. Então, eu 1908 
queria saber essa questão do VLT e também lamentar que essa ação não tenha sido 1909 
realmente anterior ao PDOT, porque o que eu sinto aqui é que vai haver um... É um 1910 
dinheiro que foi investido que deveria ter sido antes, porque com o PDOT, com o 1911 
Noroeste, que está... As máquinas já estão em ação. Então, essa história: Ah, que esse 1912 
plano, ele pode ser... Estar acima do PDOT. Eu não acredito, porque as máquinas já 1913 
estão aí. O Guará já está um canteiro de obras gigante. E outra coisa que eu queria 1914 
também, apesar da discussão ser em relação à... Parar tudo. Deveria... E eu queria saber 1915 
(corte no áudio) ...se a SEDUMA vai... Se vai haver revogação, até porque o PDOT foi 1916 
aprovado a base do mensalão. Todo mundo viu o escândalo. Quatrocentos mil, parece, 1917 
né? Por voto. Quatrocentos e vinte mil. Então, qual é... E se a SEDUMA... Eu acredito. 1918 
A companheira tem 26 anos de serviço público. Se não está ligada, envolvida nesse 1919 
esquema? Tenho certeza que não. Então, que a gente lute para revogar esse PDOT, 1920 
porque tudo isso aqui vai ser em vão, porque o PDOT vai destruir Brasília em 1921 
pouquíssimo tempo. E eu queria saber, apesar da discussão ser em relação à zona 1922 
central, porque o Núcleo Bandeirante, que era a cidade livre, que na construção e 1923 
durante alguns anos foi o principal centro de Brasília, do Distrito Federal, porque o 1924 
Núcleo Bandeirante está sempre fora e agora o Núcleo Bandeirante virou uma cidade 1925 
estacionamento. Tudo é estacionamento e ainda por cima está sendo feito um viaduto, 1926 
que provavelmente vai ser um viaduto aéreo e não houve nenhum tipo de consulta à 1927 
população e a gente não sabem nem o que é aquilo e eu queria saber o que a SEDUMA 1928 
pode fazer, outros órgãos em relação ao núcleo bandeirante. O IPHAN e outros órgãos 1929 
em relação ao Núcleo Bandeirante, que está abandonado. (aplausos) 1930 
 1931 
Interlocutora não identificada – É coisa muito simples e nem sei se vou me expressar 1932 
corretamente. Que a nossa querida Briane, né Briane? Você colocou o seguinte. Brasília 1933 
é símbolo do século XX em termos de aperfeiçoá-la para o futuro. É tudo que nós 1934 
queremos, mas eu gostaria de saber o que realmente você quer dizer com esse 1935 
aperfeiçoá-la para o futuro quando nós temos realmente, quer dizer, vocês vão estar 1936 
atentos e ligados nesse aperfeiçoamento. Uma forma de realmente eliminar como disse 1937 
com muita sabedoria esta jovem, que é geração Brasília, tudo que está contido no PDOT 1938 
e aqui está a nossa camisa, nossa camisa que é o símbolo do nosso trabalho na época do 1939 
PDOT. Aqui está o início do assoreamento. Isso aqui que parece os pés de uma 1940 
bailarina. Não parece? Esse aqui é o Lago Paranoá, é o desenho do Lago Paranoá que já 1941 
está sangrando. Inclusive, o autor foi o José Maria, o autor deste símbolo do nosso 1942 
trabalho pela preservação, pela restauração, porque nós acreditamos mais na 1943 
restauração. Então, o que nós queríamos saber era isso, o que vem a ser realmente e se 1944 
está inserido nesta preocupação, eu volto a dizer, sou mulher casada com gaúcho, 1945 
respeito os gaúchos, creio na seriedade desta equipe. Como queremos acreditar também 1946 
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e já conhecemos a seriedade do trabalho da SEDUMA, que eu prefiro voltar a chamá-la 1947 
de SEDURH, porque enquanto o meio Ambiente estiver atrelado à SEDUMA, vocês... 1948 
nós não vamos conseguir ter uma preservação ou uma restauração como deve ser 1949 
sobretudo voltada para o futuro. A outra indagação que eu faria é justamente esse. 1950 
Planejamento para gestão e fiscalização na preservação. Enquanto tivermos a GFIS, nós 1951 
não teremos fiscalização. É outra coisa que eu acho importante que de repente já que se 1952 
pensa na preservação é fundamental que de fato volte a fiscalização para os 1953 
administradores e não da forma como está. Assim que se criou a GFIS eu era 1954 
administradora do Lago Sul e pude verificar, a GFIS passou a adotar o seguinte 1955 
princípio: se a administração aprovou, a fiscalização nada mais pode fazer e nós 1956 
sabemos que na aprovação como ficou provado, aquele shopping pretendido pelo Paulo 1957 
Octávio na QL 24, todo mundo sabe, foi público o que houve na aprovação e por isso 1958 
que depois ela foi revogada com o trabalho que nós fizemos no Lago Sul, porque a área 1959 
não é para que haja comércio. Ela é uso comum do povo e nunca houve desafetação da 1960 
área. Portanto, ali nunca poderia ter sido aprovado um Projeto como foi aprovado na 1961 
administração do Lago Sul em 2008. As... Acho que eu tenho uma terceira pergunta, 1962 
mas nem vou fazê-la porque eu creio que nessas duas nós já poderemos ter uma luz. 1963 
Muito obrigada. (aplausos).  1964 
 1965 
Leiliane Cristina Lopes Rebouças – Boa noite. É porque já é boa noite, né? Boa noite 1966 
a todas e a todos. Para quem não esteve na quarta-feira. Meu nome é Leiliane. Eu sou 1967 
moradora da Vila Planalto e aluna especial de mestrado de arquitetura e urbanismo da 1968 
Universidade de Brasília. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de falar da Vila 1969 
Planalto novamente. Como eu falei na quarta-feira, nós ficamos muito sentidos com a 1970 
falta de apresentação do diagnóstico que foi feito na Vila Planalto. Não só na Vila 1971 
Planalto, mas também nas demais vilas e eu falei agora com o presidente da associação 1972 
de moradores por telefone, ele me ligou e disse que a administradora de Brasília havia 1973 
feito um compromisso de apresentar na segunda-feira para os moradores essa, essa... 1974 
Então, não foi feito? Foi de marcar uma reunião? Então, o diagnóstico não vai ser 1975 
apresentado? Só para conversar sobre as vilas. Sim. Não está marcado, então. Está 1976 
registrado que não está marcado. Então, eu tenho uma reclamação a fazer, que eu não 1977 
acho justo que todos os setores tenha pelo menos visto aqui o seu diagnóstico e as vilas 1978 
não tiveram essa oportunidade, porque um morador, um administrador, um representa 1979 
da Vila Planalto, ou da Vila Paranoá, ou da Vila Telebrasília não vai poder fazer suas 1980 
sugestões sem que ele veja o que foi diagnosticado na sua região. Fica aqui registrado, 1981 
né? E... Aliás, é importante que isso seja feito com toda a população do Plano Piloto 1982 
porque existem questões que nós faze... Que nós achamos importantíssimas, que as 1983 
outras... Os outros moradores da região... De outras regiões do Plano Piloto estejam 1984 
cientes, até para a gente desmistificar certas situações lá da Vila Planalto no que diz 1985 
respeito à descaracterização que é uma responsabilidade do estado. O que aconteceu lá 1986 
foi responsabilidade do estado. Quanto á região central, para não me alongar. É de 1987 
conhecimento desse governo, desse governo, inclusive é de conhecimento dos 1988 
arquitetos do Brasil e tudo, uma situação muito complicada que existe quanto à 1989 
conservação dos monumentos e prédios do eixo momumental. Tanto que agora está 1990 
havendo essas restaurações e reformas, né? Mas existem... Eu... Veio ao meu 1991 
conhecimento e de outros alunos de um curso docomomo de conservação e restauração 1992 
do patrimônio moderno em Brasília, de que há uma certa dificuldade não só de 1993 
identificação dos projetos, desses prédios importantes, dos projetos e do manual de 1994 
instrução para que haja a conservação do prédio, como também existe uma certa falta de 1995 
política mesmo para que se conserve aqueles prédios, porque a tendência é uma coisa 1996 
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estragou aqui, ah, tudo bem; outra coisa estragou ali, ah, tudo bem. E vai passando o 1997 
tempo, aí quando prédio está quase caindo na cabeça aí que começam a querer resolver 1998 
a questão e isso se gasta muito. A situação, por exemplo, do eixo rodoviário, segundo, 1999 
eu esqueci agora o nome do engenheiro daqui de Brasília, mas o IAB já sabe dessa 2000 
situação, dos 23 viadutos do eixo rodoviário, apenas dois foram restau... Foram, foram...  2001 
 2002 
Gisele Mol Mascarenhas – Tiveram manutenção.  2003 
 2004 
Leiliane Cristina Lopes Rebouças – É, teve sua manutenção, não é? Então, como é 2005 
que fica a cidade numa situação dessa? O governo só pensa em grandes obras, mas na 2006 
hora de fazer a conservação da nossa cidade, que isso é importante também. O eixo 2007 
rodoviário não fazem. E eu gostaria de deixar, então, aqui, essa preocupação quanto à 2008 
conservação. E eu gostaria de saber uma coisa. Não sei se é da competência do plano de 2009 
preservação, desse plano de preservação, mas não existe em Brasília um fundo de 2010 
preservação do patrimônio da cidade, nenhum deputado fe... Pelo que se soube... Não, o 2011 
governo tem vários, tem vários... Tem o monumenta, tem vários, tem vários. Mas um 2012 
fundo do patrimônio de Brasília? É federal ou é distrital. No GDF tem? Pois é. Se 2013 
existe, a população está precisando conhecer isso. Não só a população, mas os próprios 2014 
distritais, entendeu? E o governo, porque a situação de preservação desses pré... Nossa, 2015 
porque a Vila Planalto todo mundo diz que não tem dinheiro, nenhum recurso para 2016 
reformar lá aquelas casas de madeira e tem um fundo. Eu vou procurar isso aí. Mas é 2017 
bom divulgar esses fundos, porque a desculpa é sempre não temos dinheiro.  2018 
 2019 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone)... uma data para 2020 
esse encontro que você acaba de referir, das vilas, (fala sobreposta) a Heliete acabou de 2021 
dizer (fala sobreposta). 2022 
 2023 
Gisele Mol Mascarenhas – Gente, só um minuto. Nós ainda temos dez inscritos. Ainda 2024 
não respondemos à última rodada de cinco perguntas. Eu gostaria que a gente fosse 2025 
objetivo. 2026 
 2027 
(intervenção feita fora do microfone) 2028 
 2029 
Gisele Mol Mascarenhas – O que vocês acham? Agora. Então, continua. Então, vai o 2030 
próximo. Eu gostaria, então, Rafael, que você já chamasse as três próximas pessoas para 2031 
eles ficarem aqui perto. A gente não perde tempo. Aí quando tiver no terceiro a gente 2032 
chama logo mais três.  2033 
 2034 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone)... de cinco de 2035 
maio de 2000, chamada lei de responsabilidade fiscal, que determina que os governos 2036 
não iniciem ou façam obra nova sem manter conservado o patrimônio existente, que os 2037 
governos não obedecem. Então, o que ela está reclamando já consta de uma lei 2038 
complementar que o governo, o GDF tem que obedecer sim e não obedece. Essa é uma 2039 
primeira questão. E a proposta dessa lei de responsabilidade fiscal, ela também 2040 
determina que se faça audiências públicas (incompreensível) programação que o 2041 
governo entrando, o seguinte, e esse governo, quem fez essa audiência pública de faz de 2042 
conta... Chama a população sem tratar, sem coisa nenhuma, a base de cinco pessoas e 2043 
registra uma ata dizendo que atendeu a (fala sobreposta). 2044 
 2045 
Gisele Mol Mascarenhas – Pega aí o coisa, por favor.  2046 
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 2047 
Eduardo Pierrot Rosset – Uma questão de ordem rápida, que me foi autorizado, para 2048 
te responder em relação ao que você chamou de restaurações entre aspas, eu tiro as 2049 
aspas, que são, na verdade, alçada do IPHAN e, portanto, governo federal, que não tem 2050 
com o fundo do GDF outra coisa. Então, portanto, (incompreensível) diretamente. Em 2051 
relação à Catedral de Brasília, ao Palácio do Planalto, temos uma restauração do 2052 
panteão etc. e tal. Com relação à qualidade, esse processo está sendo de fato 2053 
acompanhado, especificamente no caso da catedral, o grau de excelência permite que 2054 
seja realizado em abril um seminário técnico de alta qualidade sobre restauração de 2055 
vitrais. Quer dizer, então, isso é uma questão que está... Sim. Aí você tocou uma outra 2056 
questão que é, né? Eu digo só a preservação no sentido da restauração, mas a 2057 
conservação sistemática desses edifícios. Concordo que nós temos (incompreensível). 2058 
Desde os inventários que o IPHAN tem realizado sistematicamente, que inclui todos os 2059 
palácios, enfim, da escala monumental com questão de encaminhamento para a 2060 
conservação. Se você passar no Itamaraty agora, eles estão mexendo no espelho, 2061 
fazendo a questão de impermeabilização da laje do espelho d’água por causa do andar 2062 
debaixo que a gente viu que estava com problema. Enfim. É isso. Desculpa. Ok.  2063 
 2064 
(intervenção feita fora do microfone) 2065 
 2066 
Interlocutora não identificada – É com alegria que eu vejo você ser tão sensível essa 2067 
cidade, principalmente achando ela bela. Que eu acho ela belíssima, né? Eu também. É 2068 
o que passa, né? Nós precisamos de um vetor de contaminação de todos, assim, sempre, 2069 
sempre renovado, porque a gente se esquece quase que... Não. Não sei.  2070 
 2071 
Gisele Mol Mascarenhas – Tá. Tá. Já.      2072 
 2073 
Interlocutora não identificada – Quase que como essa história se repita por saltos, 2074 
mas nesse vácuo aí muita coisa extermina. E como voltar atrás? Leis que são feitas 2075 
completamente irresponsáveis e é uma tristeza ver isso. Quando a gente gosta da cidade 2076 
e sabe dos seus fundamentos. Então, mas eu tenho uma tristeza porque vocês não falam 2077 
muito de escala, vocês falam de setorização e não falam de cidade parque de forma 2078 
nenhuma. Eu tenho tristeza porque eu acho que são fundamentos e eu acho que a gente 2079 
tem que começar a passar isso para a população o tempo todo porque esse realmente é o 2080 
lado sensível da cidade. A gente tem um plano técnico e tem um plano sensível e essa é 2081 
a maestria do Lúcio Costa realmente. E é isso que a gente tem que passar para as 2082 
pessoas começarem a sentir. Outra coisa também que eu vejo é a questão da 2083 
visibilidade, dos estudos de visibilidades dessas cumeeiras, para cada aqui das 2084 
cumeeiras e pensando que o desafogo espacial tem que estar em todas as escalas, 2085 
inclusive na central, né? Não é a toa que existem edifícios mais altos e mais baixos para 2086 
a gente ver o céu. O céu é muito importante na cidade inteira. Então... E outra coisa que 2087 
eu me preocupo é a questão da, como é que se diz, da habitação no centro. A habitação 2088 
no centro era um medo que Lúcio Costa tinha muito porque a habitação contamina, ela 2089 
força, ela força, força, daqui a pouco ela toma tudo e era só por isso que ele restringiu. 2090 
Tenho certeza. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso. E outra, os setores tem 2091 
que ser, pela minha visão de estudos do plano piloto, tem que ser vistos como grandes 2092 
praças, com pilotis, projeção. O que a gente tem vendo é que a cidade está se fechando 2093 
através de lotes, que o pedestre não tem mais lugar. Eu passei cinco anos sem carro 2094 
nessa cidade. Era, assim, uma batalha constante, não é? E junto com meus colegas e 2095 
tudo, mas a incompreensão é muito forte. Então, eu acho que esses são os vetores de se 2096 
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pensar a cidade, por exemplo, cada setor, se você pensa como uma praça, você diminui 2097 
os carros, diminui os estacionamentos, você vai adequando aqui, acolá. Os mesmos 2098 
materiais dando à edificação uma linguagem para a cidade como um todo, que isso é 2099 
muito importante. E a questão da visibilidade e os (incompreensível) o vazio como parte 2100 
do Projeto, que eu acho que é o vazio. E o Lúcio Costa ele fala no Brasília Revisitada. 2101 
Então, é isso.   2102 
 2103 
Antônio Menezes Junior – Bom, pessoal. Antônio Menezes. Falo em nome do 2104 
sindicato dos arquitetos. Vou seguir o meu roteirinho muito rapidamente, com... 2105 
sabendo do prejuízo de não ser completamente compreendido, mas a gente se 2106 
compromete a escrever um bocadinho as coisas. Bom. Em primeiro lugar, eu acho que o 2107 
diagnóstico aí que... Desculpa. O teu nome? Luiz. Luiz nos trouxe, eu acho que está 2108 
assim, esta bem, assim, bem ilustrativo de um conjunto de elementos que constituem a 2109 
nossa. Ah, sim! Nós não temos nenhuma pretensão aqui... E eu acho que aqui o ator 2110 
legítimo é o morador. O sindicato que está com uma linha de contribuir para esse 2111 
debate. Bom. Então, eu acho que nesse diagnóstico, Luiz, eu acho que é o seguinte, 2112 
olha, eu acho que tem que saber... A gente precisava ousar mais em tentar entender 2113 
porque que acontece essa quantidade de espaço vazio em Brasília. Eu acho que tem 2114 
alguns estudos que mostram muito bem que a questão do parcelamento, do tipo de 2115 
loteamento, do parcelamento, o tamanho desses lotes, o tamanho dessas glebas, a forma 2116 
como elas se relacionam, a forma como elas estão implantadas e se a gente quiser atacar 2117 
isso nos poucos lugares onde a gente pode atacar isso para melhorar em termos de 2118 
urbanidade, essa cidade, essa zona central, que é o símbolo maior de toda a metrópole, 2119 
eu acho que precisa compreender bem e GDF para, congela. Não congela para sempre, 2120 
mas congela para a gente entender e poder pensar, se não a gente não consegue pensar. 2121 
Eu tenho dificuldade. Nós somos arquitetos. Fica propondo, mas o que existe? O que 2122 
está disponível. Está tudo na mão do Itamaraty, está tudo na mão do exército? Está na 2123 
mão de quem? Isso tem que aparecer para a gente pessoal. Se essas coisas não 2124 
aparecerem para a gente. Por isso que o pré-diagnóstico, ele é deles, não é nosso pré-2125 
diagnóstico. O pré-diagnóstico é deles. Eles estão sendo, enfim, eles tem uma 2126 
metodologia, eles são uma empresa, um trabalho profissional. Esse pré-diagnóstico tem 2127 
que aparecer para a gente poder enfrentar junto com vocês. Segundo, gente, para nós é 2128 
muito importante enfrentar a questão do poder simbólico dos espaços vazios do Plano 2129 
Piloto. Nós tivemos aqui um debate riquíssimo apesar de um pouco lamentável também 2130 
em função dos conflitos com um camarada que é um ícone do nosso país, da 2131 
nacionalidade, no mundo, e foi o próprio Oscar Nimeyer, mas foi, aprendemos com 2132 
isso. Não foi? Lamentável, mas aprendemos com isso. E a sociedade civil, 2133 
majoritariamente, com ou sem apoio do Correio Brasiliense se posicionou. Então, é 2134 
muito importante que a gente defina, que a gente indique, faça algumas indicações a 2135 
respeito dos processos de consulta e de inserção da sociedade para deliberar em relação 2136 
a esses espaços. Em terceiro lugar, a questão da mobilidade e acessibilidade. Ora, se não 2137 
tirar essa quantidade de ônibus que cheguem no plano piloto de Brasília, na rodoviária, 2138 
nós não vamos ter solução a curto prazo inclusive para os pedestres. Então, há que se 2139 
pensar. O governo Roriz fez uma irresponsabilidade de não implantar o sistema de 2140 
transporte de integração que havia sido planejado, projetado na gestão de Cristovam 2141 
Buarque, em 1995, 96, e deixou uma estação de integração na ponta da Asa Sul lá às 2142 
moscas e muito mais coisas aí que não foram dada sequencia. Em nome não sei do que. 2143 
O fato é que isso precisa ser enfrentado porque está muito bem diagnosticado. A Jane 2144 
falou. Um monte de gente aqui nessa auditório sabe muito bem a importância dos 2145 
espaços públicos. Agora, os espaços públicos só virão para a gente se a gente tirar essa 2146 
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quantidade de ônibus. A quantidade de carro, com um transporte de qualidade. Em 2147 
quarto lugar, a questão de fu... A função cultura e lazer. Gente, se a gente quer fazer um 2148 
plano para preservar, a gente precisa pensar naquilo que vai manter essas coisas 2149 
preservadas. O que vai manter essas coisas preservadas são as pessoas aqui dentro. O 2150 
Museu Nacional, com todas, enfim, avaliações de uns ou outros, mas ele é um êxito, é 2151 
um sucesso de adesão do público. Está lá. Sábado e domingo ali está cheio. Com 2152 
cimentado, com árvore ou sem árvore, com cimento ou sem cimento. Está lá. É 2153 
impressionante. Então, eu acho que a gente tem que entrar nisso. Eu acho que o GDF 2154 
tem que assumir para si com o nosso apoio um papel proativo de trazer um Centro 2155 
Cultural do Banco do Brasil, de colocar a fundação Athos Bulcão, de fazer isso que a 2156 
Heliete está... Se não tiver essas coisas de verdade, que bote gente aqui para usar, para 2157 
dar vitalidade, nós vamos continuar usando o plano piloto, essa zona central só nos dias 2158 
de semana. E por último a questão do Buriti. Pelo amor de Deus, gente. Nós não 2159 
podemos deixar isso impune. Eu sei que alguns dos senhores aqui devem ter uma 2160 
opinião favorável à sede do Governo do Distrito Federal fora do Plano Piloto, mas o 2161 
sindicato dos arquitetos tem uma posição clara no sentido de que isso é a fragilidade de 2162 
mais um dos poderes simbólicos que é inerente ao plano de Brasília, aquilo, os atributos 2163 
que construíram a nossa identidade. Portanto, o palácio do Buriti com excelência ou não 2164 
arquitetônica precisa ser reforçado com os mecanismos de melhorar as condições de 2165 
mobilidade, de acessibilidade da cidade, já que nós temos a perspectiva de um grande 2166 
eixo de transporte ao longo da EPIA. Isso vai facilitar a vida dos trabalhadores 2167 
servidores que vem para o Buriti, vão para lá, enfim, e dos próprios usuários dos 2168 
serviços públicos, mas não é possível a gente imaginar que transferir toda a sede do 2169 
poder local para Taguatinga nós vamos resolver isso. Nós vamos ter um outro problema. 2170 
Apenas isso. Então, sem falar a questão do poder simbólico como acabei de falar. E a 2171 
questão da lei complementar. Eu tenho dúvida se esse plano deve virar uma lei 2172 
complementar ou não. Eu acho que lei é o plano diretor. O que vier abaixo disso nós 2173 
temos que discutir os mecanismos de controle, de participação social. É só uma dúvida. 2174 
Não é uma certeza. Obrigado. (aplausos).  2175 
 2176 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone)... escala 2177 
bucólica. A nossa visão do perfil do eixo monumental sul quem entra de carro já 2178 
desapareceu. Precisa controlar (incompreensível).  2179 
 2180 
Laercio Bernardes dos Reis – Meu nome é Laércio Bernardes. Sou servidor do 2181 
Ministério Público Federal. Dirigindo a associação dos servidores e estou em Brasília há 2182 
quatro anos, morei em São Paulo 30 anos e eu torço muito que Brasília não vire uma 2183 
São Paulo, porque eu vim de São Paulo para cá porque São Paulo é o que existe de caos, 2184 
caos no transporte, caos urbano, caos de violência. Por isso eu vim para Brasília, para 2185 
fugir o caos e do estresse de São Paulo. E eu esperava encontrar em Brasília soluções e 2186 
o que eu vejo em Brasília está caminhando para um caminho ruim, porque a 2187 
Constituição de 88, o que ela previa? Previa democratização e cidadania para o povo 2188 
brasileiro e a gente não está tendo esse exercício. Legitimo a SEDUMA chamar a 2189 
discussão, mas, por exemplo, é impossível discutir urbanismo sem ter o IBGE aqui 2190 
representado, sem ter a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, aqui representada, sem 2191 
ter a Caixa Econômica Federal, que é a dona de muitos lotes em Brasília, sem ter a 2192 
Secretaria de Transporte, que está pondo aqui o VLT, que é um abuso aquilo ali. O VLT 2193 
vai acabar com a W3 sul e norte por causa do interesse econômico, que é Olimpíada e 2194 
Copa do Mundo e a questão da especulação imobiliária. Brasília não precisa de VLT. 2195 
Não precisa. Agora, eu acho que tem... Eu, assim, o meu... Outro Projeto. Tem que ter 2196 
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aqui... Outro exemplo, tem que ter representado a previdência social. O Ministério da 2197 
Previdência, muitas áreas, muitos prédios são patrimônio da previdência social. Que 2198 
existem normas e leis que proíbem qualquer outro tipo de uso. Pode até não ser... O 2199 
centro de São Paulo tem vários prédios abandonados que são da previdência social, que 2200 
não podem ser ocupados para nada. Que a lei é bem clara. É da previdência. É 2201 
patrimônio da previdência. Especular não. Garantir a aposentadoria do povo. E não tem 2202 
essa questão da angústia, da preocupação, gente. E essa questão a gente não pode levar 2203 
o debate para respeito ou desrespeito. O debate é bastante técnico. A portaria 299 do 2204 
IPHAN. Cadê o companheiro do IPHAN. Ah! Está lá. Dois mil e quatro e que ela diz, 2205 
resumindo, concepção urbanística e tal, fiscalizar, preservar. Um exemplo aqui da 2206 
questão da interdisciplinaridade. Para você ter a questão do patrimônio você tem que ter 2207 
o inventário. Existe esse inventário? Existe? Não. Tem a questão aqui a questão do 2208 
inventário. O que seria o inventário? Eu até anotei. Bens imóveis em sítios urbanos 2209 
tombados. Dois. Espaços urbanos. Três. Bens arquitetônicos. Quatro. Referências 2210 
culturais. Existe esse inventário? Está público? Primeira pergunta? Eu sou do Ministério 2211 
Público e esse é um debate que a gente adora muito, a questão de impacto de 2212 
vizinhança, EIARIMA, que todo chama: ah, mas isso é problema conservador, é 2213 
legalista. É legalista mesmo. Questão de choque de ilegalidade. Que tem questão 2214 
política, muito mais do que a técnica. Choque de ilegalidade. Na hora de fiscalizar e 2215 
acabar com as pousadas da W3 o GDF foi implacável. Porque também não foi 2216 
implacável com a ocupação irregular da orla do Lago Paranoá. Eu queria usar o lago lá, 2217 
mas tem um monte... A elite está ocupando o Lago Paranoá e o Ministério Público tem 2218 
ações para desocupar, porque no entorno do lago está ocupado, por políticos, por 2219 
magistrados e, detalhe, a lei de uso social é para a população. Seria uma grande área de 2220 
lazer. Aí vem aquela questão. Cristovam Buarque, Roriz, Arruda. Não importa quem 2221 
seja o governante. A gente tem que começar a ter políticas públicas independente de 2222 
governo que esteja, se não a equipe técnica fica refém. Porque, olha só. É claro que 2223 
viria... As pessoas viram das regiões mais pobres para o entorno de Brasília. Ninguém 2224 
vai ficar... As pessoas migram, porque questão de subsistência. As pessoas vão migrar. 2225 
Isso é um fenômeno mundial. As pessoas vão sempre migrar e migraram para Brasília 2226 
por quê? Oportunidade. Vamos só pegar um exemplo aqui bem bobo. Você pode ter o 2227 
exemplo de 50 unidades domiciliares. Isso o IBGE explica bem. Dessas 50 unidades 2228 
domiciliares de classe média vai ter uma empregada doméstica, que ela vai vir de longe, 2229 
que ela não pode morar no Plano Piloto que ela não agüenta pagar o aluguel. Então, ela 2230 
vai vir das satélites e do entorno. Para ter uma política para Brasília tem que discutir 2231 
também o entorno, porque se você não tem emprego no entorno as pessoas vem para o 2232 
Plano Piloto. Então, são 50 mil pessoas, 50 mil empregadas domésticas que virão de 2233 
ônibus. Aí eu acho... Não tem como você proibir os ônibus de virem, porque as pessoas 2234 
tem que vir trabalhar e alguém tem que limpar a casa, porque a classe média tem que 2235 
trabalhar. E alguém tem que cuidar dos filhos. Aí vai ter a empregada doméstica. Então 2236 
é a questão econômica. Aí já vem uma outra sugestão aqui que você traz também 2237 
registrado em ata. Na ata da audiência pública... 2238 
 2239 
Gisele Mol Mascarenhas – Conclui, por favor. Você conclui por favor.      2240 
 2241 
Laercio Bernardes dos Reis – Vou concluir. De sete de dezembro, que tem quatro 2242 
reuniões preparatórias. Até a Tânia Batella fez uma queixa da baixa representatividade. 2243 
Eu sempre defendo a linha tripartite. Estava representado o governo, metrô, IPHAN, 2244 
SEDUMA e as entidades patronais. Não tinha as entidades dos trabalhadores. E não 2245 
existe cidade sem trabalhadores. Não tinha sindicato, não tinha federações, não tinha 2246 
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confederações. Não tinha centrais sindicais e o que mais tem em Brasília são as sedes 2247 
dessas entidades. Como é que você vai discutir o funcionamento de uma cidade sem 2248 
trabalhador, que só com governo, só com patrão, ela não funciona, tem que ter o 2249 
trabalhador. Então, que as próximas reuniões haja um convite às entidades dos 2250 
trabalhadores, associações classistas, clubes, sindicatos, federações, confederações e 2251 
centrais. Eu sei que ouvir sindicalista pode ser chato, associado também é chato, só que 2252 
os caras tem uma demanda. Tem mil, dois mil, cinco mil, cem mil filiados. Todo mundo 2253 
gosta de ir no banco e ter dinheiro. Tem que ter o bancário. Tem que ter os bancários 2254 
aqui também para fazer a discussão. Esse aqui é dos arquitetos.  2255 
 2256 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada. Obrigada. Já entendemos. Já entendemos. 2257 
Vamos terminar.  2258 
 2259 
Laercio Bernardes dos Reis – Vamos terminar. Para encerrar, aqui, para a SPU. O 2260 
senhor é SP, né? Eu não consegui o link, não consegui abrir na internet o site. Eu 2261 
também não consegui abrir porque eu queria conhecer mais a empresa, eu não consegui 2262 
abrir na internet a RSP Consultoria e eu não sei o que... Oi. Assim, não consegui acessar 2263 
o link.  2264 
 2265 
Gisele Mol Mascarenhas – De qual... De qual minis... Você trabalha com quem? 2266 
 2267 
Laercio Bernardes dos Reis – Ministério Público Federal.  2268 
 2269 
Gisele Mol Mascarenhas – Federal. Tá bom.  2270 
 2271 
Laercio Bernardes dos Reis – Meu nome é Laércio Bernardes.  2272 
 2273 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada, Laércio. Quem são os próximos, Rafael, por 2274 
favor. Vera Ramos. E quem mais? Os outros Rafael, por favor. Nilson Lima. Senhor 2275 
Nilson Lima, para o senhor já se posicionar. Nilson. Nilson. Quem mais? (risos). Ótimo. 2276 
O senhor pode, por favor, aguardar. Vera.  2277 
 2278 
Vera Ramos – Oi. Tudo bem? Boa noite para todos. Eu sou Vera Ramos, estou aqui 2279 
representando o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Eu já fiz uma série 2280 
de colocações nas outras reuniões e sobre a escala gregária ou escala de convívio, que é 2281 
o que foi tratado aqui hoje, eu quero contribuir, complementar o que a Jane até colocou 2282 
sobre o uso residencial no centro, que existe, assim, expressamente uma recomendação 2283 
do Lúcio Costa para que isso não ocorra naquele documento Brasília 57-85 e também a 2284 
atividade de Apart Hotel, porque isso já tem nos setores hoteleiros e a preocupação é 2285 
que já a cidade como tendo sido planejada e projetada com a área residencial bem 2286 
próxima e com o acesso fácil pelo eixo rodoviário, né? Os eixinhos e o eixão ao centro, 2287 
a preocupação de você ter... Começar a permitir residência no centro aqui, elas vão 2288 
proliferar e as outras atividades do centro comecem a migrar para a área residencial. 2289 
Então, para não ameaçar a tranquilidade prevista para a área residencial houve essa 2290 
preocupação e essa recomendação expressa nesse documento e em alguns outros. Bom. 2291 
Com relação aos setores culturais, essa... Aquela situação drasticamente, vamos dizer 2292 
assim, árida que está no museu da república, que choca todo mundo, incomoda, apesar 2293 
de que está sendo usada, como o júnior falou, e é muito bom isso. Eu vejo o seguinte. 2294 
No relatório do plano piloto existe e que ele faz parte da legislação de tombamento, que 2295 
o setores culturais tem que ser arborizados e com vegetação. Aquela pavimentação que 2296 
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está lá vai contra a legislação. Então, foi um... Segundo eu soube por pessoas da 2297 
NOVACAP, foi uma exigência do Niemeyer para não encobrir seu Projeto, mas, no 2298 
entanto, se você olhar para o setor cultural norte, ali do lado do Teatro Nacional, tem 2299 
grama, tem vegetação, podia até ter mais árvores e aquilo ali continua bonito e 2300 
naturalmente muito menos árido, né? No relatório do Plano Piloto, que é anexo da 2301 
legislação, tanto do Decreto do GDF, é arborização dos setores culturais, está prevista, 2302 
tá? É. E para a gente diversificar os usos também é uma recomendação do Lúcio Costa, 2303 
né? Nesse documento que eu falei, do 57-85, isso é uma preocupação. Aquela coisa que 2304 
vocês falaram que o uso não é para ser só hotel, ou só banco, ou só isso, ou só aquilo. E 2305 
ele também recomenda comércios nos pavimentos térreos, que isso seja estimulado. 2306 
Então, é uma colocação que a gente já fez várias vezes. Os grandes bares e restaurantes, 2307 
se eles migrassem, tivessem estímulo fiscal do governo para migrar para a área central, 2308 
a exemplo do que a gente vê no setor bancário que tem um que faz sucesso há muito 2309 
tempo, que é o Calafe, né? Isso podia ser estimulado. Lá tem um mar de estacionamento 2310 
depois das 18 horas. Então, tem que haver estímulo para que o comerciante vá. A infra-2311 
estrutura já está lá. E basicamente era isso que eu queria dizer, tá? Obrigada. Boa noite. 2312 
(aplausos).  2313 
 2314 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada, Vera. Senhor Hamilton, por favor. Quem é o 2315 
próximo Rafael? Vera não quer falar. Não. A outra Vera.  2316 
 2317 
Hamilton Henriques dos Araujos – Pessoal, boa noite. Meu nome é Hamilton 2318 
Henriques. Eu sou morador de Brasília há 50 anos. Sou presidente da Associação 2319 
Comercial da Vila Planalto e Vice-Presidente da Comissão Pró Regularização 2320 
Definitiva dos Lotes da Vila Planalto. Com relação à originalidade do Projeto 2321 
urbanístico de Brasília, eu acredito que ele não pode ser estanque, não pode ser 2322 
engessado. Existe a modernidade, as necessidades e é preciso sim que haja alguns 2323 
ajustamentos. Agora, a preocupação de preservação, eu acho que é importante, mas é 2324 
preciso que haja mais restauração do que própria preservação e o que é mais importante 2325 
também, fundamental, que todo mundo aqui falou, é com relação à fiscalização. A 2326 
fiscalização existe da GFIS, que, infelizmente, o nosso nobre apresentador aqui. Esqueci 2327 
o nome do senhor. O senhor falou que era questão de pessoal e tal. Mas a questão não é 2328 
de pessoal, de aparelhamento, de maquinário. O que falta é autonomia. O comando é 2329 
político. O comando da fiscalização é político. O que a fiscalização tem que ter é 2330 
autonomia. Ela tem que cumprir a norma da forma que está lá. A norma está lá, tem que 2331 
cumprir. Independe de qualquer governado que estiver lá e isso não acontece. A GFIS, a 2332 
GFIS, o comando é político em ma... A maioria das fiscalizações. Nós tivemos um caso 2333 
aqui notório e todo mundo ficou conhecendo. No tempo do governado Professor 2334 
Cristovam Buarque, a fiscalização da saúde pública esteve no parque da cidade e 2335 
impediu que aquela piscina de ondas funcionasse. O que o governador fez. Ele foi lá e 2336 
liberou. Onde já se viu isso. Houve aquela briga. Onde já se viu? A fiscalização sabe o 2337 
que está fazendo. O governador não pode interferir, mas interfere. O comando de toda e 2338 
qualquer fiscalização é política. É isso que atrapalha. Então, com relação a alguns 2339 
pontos que eu gostaria de falar. Primeiro, dinamização das praças e calçadas públicas e 2340 
estacionamentos, priorizando a iluminação, as fontes luminosas, por exemplo, entre a 2341 
W3 Norte e a W3 Sul, antes tinha as fontes luminosas, tinha uma fonte luminosa 2342 
maravilhosa. Criaram uma outra lá atrás que parece que agora vai ser restaurada, que 2343 
ficou 20 anos parada, desativada. Lá no aeroporto da cidade tem também uma praça 2344 
de... Para... Para. Uma fonte luminosa que também está desativada. Está servindo sim 2345 
para deposito de dengue. Está cheio de larvas lá. Cheio de deposito de dengue. E fazer 2346 



48 
 

coretos cobertos e vazados, calçadas arborizadas, com espécies apropriadas para áreas 2347 
urbanas. Porque atualmente nós temos aqui plantado. Alguém falou aqui sobre 2348 
arborização da Esplanada dos Ministérios, que foi uma bobagem que fizeram. Plantaram 2349 
paineiras lá. Paineiras é uma árvore como fixo, uma árvore que as raízes são aéreas e 2350 
elas ficam secas a maioria do tempo. Então, tem que plantar árvores apropriadas, 2351 
espécies apropriadas. Como, por exemplo, o ipê, como, por exemplo, o pau ferro, 2352 
aroeira. Tem muitas espécies apropriadas para nós, mas não. Planta-se arvores 2353 
inadequadas. O fixo, por exemplo, é uma árvore perigosíssima. Lá em Goiânia o 2354 
prefeito baixou um decreto há dois anos, três anos atrás proibindo a plantação de fixos 2355 
na área urbana, que é uma árvore perigosa. A raiz dela é completamente aérea. A es... 2356 
Com relação aos estacionamentos. Os estacionamentos propõe-se sairmos de uma 2357 
modernidade falsa e voltarmos para os estacionamentos com pavimentação porosa, 2358 
permeável, para aumentar o aquífero, fortalecer o aquífero. Certo? A pavimentação 2359 
também das ruas intermediárias, das praças, com pavimentação porosa. Revitalização 2360 
dos parques urbanos. No caso, nós temos o parque Burle Marx, parque da Asa Sul, que 2361 
até hoje estão estacionados. Na Asa Sul tem... Lá embaixo tem um parque lá, na L2 Sul 2362 
que até hoje não foi. Pois é. Exatamente. É aqueles parques lá. Revitalização dos 2363 
parques urbanos como centros de lazer e convivência pública. Combater as ocupações 2364 
indevidas. Concordo com o senhor plenamente. Aí o senhor disse que tem a 2365 
fiscalização, mas a fiscalização não funciona porque elas são comandadas 2366 
politicamente. Olhando a cidade como um todo, para a coletividade, propor punições 2367 
severas para os descumprimentos dessas normas, mas infelizmente as punições são 2368 
altamente suaves e complacentes. Como sugestão a essa plenária. Eu tinha falado e a 2369 
senhora ficou de dar a resposta, que seja informado aos participantes desse encontro 2370 
quais devam ser as abordagens específicas que devem ser feitas. Porque, muitas vezes, 2371 
as pessoas que vem para cá não sabem e fica preocupando, né? E os temas que devem 2372 
ser abordados. É. Uma pauta. Exatamente. Pautadas, né? Propor que o comando da 2373 
GFIS seja técnico, com autonomia, sem estar atrelado ao comando político, mas sim 2374 
cumprir pura e simplesmente as normas que existem. Sétimo. Fazer um concurso 2375 
público para a apresentação de um modelo padrão dos quiosques, determinando os 2376 
produtos a serem comercializados. A administração de Brasília há tempos atrás ela 2377 
propôs que ia fazer um concurso público para criar um modelo padrão de quiosques, 2378 
mas não avançou. Eram essas as minhas colocações. Eu gostaria de deixar aqui 2379 
entregue. ok.  2380 
 2381 
Gisele Mol Mascarenhas – Muito obrigada, senhor Hamilton. Ótimo. Você pode 2382 
responder? 2383 
 2384 
Luiz Merino – Já respondo para ela direto?   2385 
 2386 
Gisele Mol Mascarenhas – Já. Já pode responder. É. Quem está? Está faltando mais 2387 
um. Então, pode chamar por favor. Aí a gente responde sua pergunta já quando for para 2388 
responder.  2389 
 2390 
(intervenção feita fora do microfone) 2391 
 2392 
Luiz Merino – Qual o nome dela? 2393 
 2394 
Gisele Mol Mascarenhas – Janaína.  2395 
 2396 
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Janaina Ribeiro Botelho – Boa noite a todos. Eu queria só fazer uma colocação com 2397 
relação ao diagnóstico que a equipe está fazendo, com relação às atividades culturais, 2398 
né? Na cidade. Essa área monumental passa... A gente que usa a cidade passa por um 2399 
problema muito sério, que ela não tem... É muito pequeno o uso que a gente faz dessa 2400 
área. Não sendo para a área que as pessoas trabalham, né? Os setores que se trabalham 2401 
durante o dia. À noite é uma... É totalmente deserta essa área. Basicamente no setor de 2402 
diversão, né? Ali onde funciona o Centro de Convenções. A gente tem a sala Funarte, o 2403 
Clube do Choro, mas são todas edificações muito pouco utilizadas, muito pouco 2404 
usufruídas pela população e eu, pessoalmente, sinto um grande problema que é o acesso 2405 
a elas. A gente, em Brasília é muito acostumado a andar com carro e para a gente se 2406 
dirigir até essas edificações e normalmente é à noite, você vai parar muito longe, vai 2407 
andar no escuro, né? Então, a gente acaba não indo. Quando tem o estacionamento 2408 
próximo, ele é muito pequeno, que é o caso do Clube do Choro, por exemplo. Se tiver 2409 
algum show... Um show interessa a maior parte da população, você tem que parar longe. 2410 
O Centro de Convenções que foi ampliado para atender uma necessidade da cidade, o 2411 
acesso para ele é... Não tem estacionamento de forma alguma, né? E por isso, por esse 2412 
motivo eu acho que é muito importante a gente adotar pelo menos para a análise da 2413 
cidade uma outra escala, que é a escala do motorista. Eu, como moradora de Brasília, e 2414 
sou da geração, né? Sou filha de Brasília, no caso. Meus pais nem são daqui, mas como 2415 
sou filha daqui, a gente... O brasiliense que nasceu aqui, que mora aqui, ele só anda de 2416 
carro, principalmente os moradores da área tombada. Então, ele só anda de carro. Para 2417 
todo lugar que vai, vai é de carro.  2418 
 2419 
(intervenção feita fora do microfone) 2420 
 2421 
Janaina Ribeiro Botelho – Não. Eu acho o seguinte, que... Não. Mas eu coloco o 2422 
seguinte. Os filhos de Brasília só andam de carro porque o nosso transporte coletivo é 2423 
muito deficiente. Então, fazia parte antigamente nas entrequadras, nas asas sul e norte, 2424 
você tinha o transporte do zebrinha, que a Secretaria de Transportes, eu não sei porque 2425 
que foi retirado. Então, hoje... Não. Dentro das entrequadras, nas Asa Sul não. Eu moro 2426 
na 108 Sul. Não tem. Não passa. É. Na Asa Norte eu sei que ainda tem. É. Então, e um 2427 
pouco que eu acho assim. Eu acho que é importante fazer uma análise da cidade pelo 2428 
âmbito do motorista. De uma forma geral tem que ser feita essa caracterização. Uma das 2429 
coisas que eu vejo porque isso não acontece é porque tudo que a gente vai fazer em 2430 
Brasília você anda grandes distâncias e a gente é acostumado sempre a ir com os nossos 2431 
pais de carro. Aí você acaba não indo. Uma das deficiências, uma forma que eu acho 2432 
que poderia talvez alterar isso. Você tem, por exemplo, nas superquadras, pelo plano do 2433 
Lúcio Costa, sempre um lote para escola, um lote para ensino de primeiro grau, só que a 2434 
maior parte desses lotes estão em posse da Secretaria de Educação e não tem interesse 2435 
da Secretaria de Educação de ter escolas publicas nesses locais. Eu, que moro numa 2436 
delas, na 108 sul. A escola que tinha lá, pública, o ano passado inteiro, ficou com sobra 2437 
de vagas. Só funcionava pela manhã porque, à tarde, não tinha pessoal para fazer isso. 2438 
Então, esses lotes que estão em posse da Secretaria de Educação deveriam ser 2439 
terceirizados, porque eu tenho certeza que a iniciativa privada... Eu tenho ce... Dá 2440 
licença. Eu vou dar a minha opinião. Eu tenho certeza que a iniciativa privada tem 2441 
interesse de colocar... De... Ué. Só que... Por exemplo... É. Se você tiver a escola para o 2442 
morador da superquadra levar os seus filhos lá. Ele vai levar a pé e vai habituar... É a 2443 
unidade de vizinhança. E você vai habituar aquelas crianças a circularem e andar a pé 2444 
pela sua quadra. Coisa que hoje não acontece. Antigamente você tinha nos pilotis dos 2445 
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prédios as crianças brincando. Hoje você não tem mais. Hoje, as crianças não brincam 2446 
mais. Então, você tem que incentivar elas fazerem dessa forma.  2447 
 2448 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada Janaína.  2449 
 2450 
(intervenção feita fora do microfone) 2451 
 2452 
Janaina Ribeiro Botelho – Oi. Eu acho que deveria manter sim. É.  2453 
 2454 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada Janaína. Senhor Pedro Paulo, por favor.  2455 
 2456 
Pedro Paulo Palazzo – Boa noite a todos. O meu nome é Pedro Paulo. Moro na Asa 2457 
Sul. E acho interessante notar que muito se discutiu aqui hoje sobre fiscalização, sobre 2458 
coibir, sobre proibir, remover, e muitas vezes se discutiu acertadamente, tendo em vista 2459 
os interesses imobiliários que estão assaltando Brasília, só que muitas vezes essa 2460 
fiscalização, essa proibição, essa remoção, ela atinge não os interesses que querem 2461 
desvirtuar Brasília e sim um princípio que ao meu ver é o mais fundamental da 2462 
concepção original de Brasília, que era o ideal de integração social, de mistura de 2463 
classes, porque muitas vezes ele atinge aquelas parcelas mais frágeis da população 2464 
economicamente, socialmente, camelôs, hospedes de pousadas e toda uma série de 2465 
pessoas de classes muitas vezes mais humildes que, às vezes, não conseguem se 2466 
enquadrar na rigidez de certas regras, de certas normas vigentes e de certos interesses de 2467 
pessoas que querem ver as coisas diferentes longe de si. Os pobres, os camelôs, as 2468 
prostitutas, que estão aí sujando a nossa cidade. E me parece que isso aí vai um pouco 2469 
contra o espírito original do Lúcio Costa, né? Claro que a gente não pode abrir para 2470 
qualquer tipo de bandalha aí abuso de poder econômico, mas são um dos desafios, 2471 
acredito, da elaboração desse plano é conseguir a preservação da forma arquitetônica da 2472 
cidade e ao mesmo tempo promover a integração social daqueles que atualmente estão 2473 
vivendo às margens da legalidade. Outra coisa é que eu não tenho envolvimento 2474 
nenhum nem com o metrô, nem com o GDF, mas eu ando acompanhando de perto o 2475 
processo do VLT e eu tenho interesse de trocar idéias com as pessoas que tem também 2476 
essa mesma preocupação. E, por fim, não é objeto desse plano, mas é importante o GDF 2477 
e a SEDUMA também atentar para a preservação de outro sítio histórico que a gente 2478 
tem no DF, que é Planaltina, que é o núcleo urbano de origem colonial no DF, que tem 2479 
um processo de tombamento atualmente tramitando no IPHAN e que precisa receber 2480 
também a devida atenção. Obrigado. (aplausos) 2481 
 2482 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada, Pedro Paulo. Heliete, você queria colocar o que? 2483 
Quem é o próximo Rafael. Então, é o Norecan.  2484 
 2485 
(intervenção feita fora do microfone) 2486 
 2487 
Norecan – Primeiro, eu queria reforçar uma crítica que quase que geral sobre a questão 2488 
do PDOT, né? Que eu como prefeito de quadra recebi muitos convites para 2489 
inaugurações do governador, etc. e tal, mas para o PDOT os prefeitos não receberam 2490 
nenhum convite. Então, me soou muito estranho essa forma como foi feita e me parece 2491 
que foi feita atendendo aos interesses econômicos e imobiliários, etc.. Já foi falado isso 2492 
aqui, né? Mas eu quero reforçar isso, né? E dando esse reato. E também acho o seguinte, 2493 
que o PDOT, parece que tem uma... Se eu não me engano, tem uma periodicidade. A 2494 
cada década, né? Tem que se fazer uma revisão. Do jeito que vai, daqui a 50 anos nós 2495 
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não vamos ter mais a Brasília que nós temos hoje, do jeito que foi feito esse PDOT. 2496 
Porque, inclusive, foi falado aqui que é importante a linha do horizonte. Essa linha do 2497 
horizonte vai sumindo e vai cada vez mais se aproximando esse cinturão imobiliário 2498 
como foi dito aqui do jeito que está indo. Então, eu queria registrar isso e acho que é 2499 
importante e a gente precisa alertar para isso. Outro ponto que eu queria falar é sobre a 2500 
questão da minha quadra, do setor habitacional. Porque eu quero falar isso hoje? Eu sei 2501 
que hoje é o dia da área central, mas a nossa prévia na quarta-feira foi muito tumultuada 2502 
e eu acabei abdicando de falar, né? Então, eu quero pedir a paciência de todos, me 2503 
inscrevi por último quase para não ferir nenhuma fala de ninguém. Mas é o seguinte. É 2504 
importante também preserva a questão dos usos, né? E nossa área, que é residencial, ela 2505 
tem que ser mantida residencial e essa questão do VLT, a questão da revitalização e 2506 
tudo, a gente sempre sabe que tem a pressão imobiliária, tanto também para transformar 2507 
a Asa Sul como a Asa Norte. Tem uma linha de pensamento, assim, se a Asa Norte é 2508 
daquele jeito, a Asa Sul também pode ser... E aquelas primeiras asas ali da W3 até a sete 2509 
pelo menos na visão de muitos poderiam ser transformadas em comércio ali. Então, eu 2510 
queria registrar também que isso tem que ser... Eu queria registrar nossa posição dos 2511 
moradores das 700 Sul, que nós somos contra isso e acho que muita gente falou... 2512 
Alguém comentou porque que a GFIS foi lá e não vai em tal lugar. Foi lá porque nós 2513 
fizemos pressão e entramos com uma ação na justiça. Então, a gente está se mobiliz... 2514 
Sempre se mobilizou contra isso. Então, é por isso que a gente está conseguindo manter 2515 
essa questão de preservação. E a gente, eu acho que todos os setores nós somos os mais 2516 
afetados, porque nós somos os moradores ali vinhos. Então, é... E são casas geminadas. 2517 
Então, você está geminado ali com uma casa que pode ser um prostíbulo, isso, desculpa 2518 
o meu amigo ali falando que acha... Isso aqui não é uma posição elitista, tá? Me 2519 
desculpe você. Eu sei que você está me enxergando como uma pessoa de classe alta, 2520 
que é contra a classe média e a classe baixa. Não é isso. É questão de uso mesmo. Se 2521 
ali... Ali tem que ser casa unifamiliar. Não pode ser... Pegar uma casa daquela, três 2522 
andares, fazer três apartamentos. Até porque vai concentrar automóveis ali nas ruas. 2523 
Você sabe disso. e a gente vai ficar. Então, caminhão de lixo não pode nem entrar 2524 
naquela rua. Tem dias... A gente tem casas lá que são clínicas e tudo mais. Tem dias que 2525 
você não consegue entrar com o caminhão de lixo na rua porque está todo mundo 2526 
estacionado ali, sendo atendido. Está tendo uma... Quinze famílias ali morando. Tem 2527 
casas ali que o subsolo tem 40 quartos. Quarenta quartos numa casa de oito por vinte o 2528 
lote, né? Então, eu queria manter registrado isso aqui também. Desculpa eu não ter 2529 
falado isso na quarta-feira, mas não foi possível, tá? 2530 
 2531 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada, Norecan. Heliete, por favor.    2532 
 2533 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Eu só queria deixar registrado que você me 2534 
prometeu me mandar depois o documento e eu gostaria também de um compromisso do 2535 
IPHAN, que diz que vai mandar essa carta. De quem é essa cartinha aí?  2536 
 2537 
Eduardo Pierrot Rosset – Para ficar gravado. Ficou gravado o que você falou, o seu 2538 
ato falho. Tem que ficar gravado isso. Essa é uma minuta de um ofício que vai ser 2539 
encaminhado da Superintendência do IPHAN para a Rejane, certo? É isso. Do 2540 
superintendente do IPHAN. Claro.  2541 
 2542 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Então, eu quero registrar também, Regian... 2543 
Rejane, no caso, né? Vai para a SEDUMA também, né? Que eu gostaria também de 2544 
uma cópia dessa carta. Porque eu entendi nela um certo sarcasmo com o trabalho que foi 2545 
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enviado pela Mônica Veríssimo em nome da Federação, que foi um trabalho conjunto, 2546 
de várias entidades, que foi enviada ao ICOMOS. E eu acho, é meu entendimento, não 2547 
sei se estou errada, que eu não preciso de autorização do IPHAN e nem tenho 2548 
obrigação, nem teríamos obrigação, no caso, de enviá-lo ao IPHAN. Da mesma maneira 2549 
que há um sarcasmo contra o... Um ligeiro sarcasmo que eu senti na redação, o IPHAN 2550 
acolheu o trabalho da Mônica da bacia do Paranoá como a área de tutela, a área de... O 2551 
cinturão de proteção da área tombada. Quer dizer, então, eu entendo que nós não temos 2552 
obrigação nenhuma de mandar para o IPHAN. Nós mandamos diretamente para o 2553 
ICOMOS. Assim como o Conselho Comunitário da Asa Sul e eu assistindo esses 2554 
trabalhos de pré-diagnóstico que vocês fizeram, eu fico muito feliz porque eu mandei 2555 
um trabalho diretamente a Paris para a UNESCO. Não mandei para o IPHAN também. 2556 
Mandei para a UNESCO, com cópia para o ICOMOS, um trabalho imenso, onde eu 2557 
separei toda a cidade por seções e onde eu botei todas as matérias, declarações de 2558 
imprensa, das pessoas. Declarações contraditórias até do próprio presidente do IPHAN, 2559 
que muda de opinião toda hora. Defendia a 36, depois defende cinco, depois disse que ia 2560 
entrar na justiça pelos seis, mas não entrou. Entendeu? É o comeu mosca do Casa Park, 2561 
do PDL do Guará. Então, isso tudo está na mão da UNESCO. Foi mandado diretamente 2562 
para lá. Com uma carta também para o Bandarim. Então, eu não tenho que dar 2563 
satisfação a ninguém. Eu estou tratando da minha cidade. Eu não... Eu estou aqui... Eu 2564 
estou aqui, veja bem, eu estou dona de casa, eu sou mãe, eu sou avó e esses dias todos 2565 
vocês foram... vocês presenciaram a nossa presença, porque há o nosso interesse em 2566 
participar. Então, a gente quer o melhor. Quando a gente critica, às vezes, a pessoa 2567 
pensa que a gente é chata, a Heliete é contra tudo, como disse o Cássio Taniguchi lá no 2568 
centro de convenções. A Heliete é contra tudo. Não é a Heliete que é contra tudo. Atrás 2569 
de mim eu tenho muita gente. Que a gente se reúne, que eu sou autoritária, entendeu? 2570 
Mas não é a Heliete. Atrás de mim... A gente se reúne para conversar, para decidir as 2571 
coisas. Então, de qualquer maneira eu quero até fazer um agradecimento de público aqui 2572 
a Rejane, que acolheu todas as nossas... Hoje, no nosso regimen... A Rejane não. A 2573 
Gisele, que acolheu hoje as nossas mudanças no regimento, né? Que ontem tivemos 2574 
dificuldades para incluí-las no regimento, mas, hoje, Graças a Deus, elas foram devi... 2575 
Né? Você nos conseguiu isso hoje. Mas, então, eu gostaria só do comprometimento da 2576 
SEDUMA no caso assim que receber a cópia desse documento. Talvez se eu pedir ao 2577 
IPHAN ele vai dizer que é uma coisa restrita. Mas assim que vocês receberem, né? Que 2578 
eu possa ter tanto a cópia do que você diz que foi enviado através por intermédio do 2579 
IPHAN, assim como a carta que virá do IPHAN. Entendeu? Até para que eu possa 2580 
esclarecer junto ao ICOMOS aquela correspondência que eu recebi aqui hoje, onde ele 2581 
já cobra por duas vezes. Entendeu? Tá bom. Obrigada.  2582 
 2583 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone)... também seja 2584 
enviada para a SEDUMA, para a SEDUMA poder disponibilizar para os representantes 2585 
da sociedade civil (incompreensível). Eu também queria fazer uma observação... 2586 
 2587 
Gisele Mol Mascarenhas – Mais alguém Rafael, por favor? Quem.  2588 
 2589 
Rafael Rosa – Senhora Lana Guimarães.    2590 
 2591 
Gisele Mol Mascarenhas – Senhora Lana Guimarães e...?  2592 
 2593 
Rafael Rosa – Senhor Benedito.  2594 
 2595 
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Gisele Mol Mascarenhas – Senhor Benedito de novo.  2596 
 2597 
Benedito Antonio de Sousa – Vou só fazer uma consideração de 20 segundos.  2598 
 2599 
Gisele Mol Mascarenhas – Tá. Deixa só a Lana falar então.  2600 
 2601 
Lana Guimarães – Boa noite a todos. Tem algumas coisas pontuais e tem uma pequena 2602 
experiência. Eu sou... Eu me chamo Lana Guimarães e sou uma das sócias-diretoras da 2603 
instituição Tríade, Patrimônio, Turismo e Educação. Nós somos da geração Brasília, 2604 
uma filha de mineiros, eu, que cresci em Taguatinga. A outra filha de goianos, que 2605 
cresceu em Valparaíso. A outra filha, de carioca com goiano, que cresceu na 106 norte, 2606 
né? A primeira infância. E a gente tem trabalhado com a educação patrimonial e com o 2607 
turismo cultural. E tem sido, assim, a gente percebe como a formação de Brasília nos 2608 
inspira para continuarmos com esse trabalho de formiguinha contra uma série de 2609 
pressões para sermos funcionárias públicas e, enfim, e uma série de dificuldades para 2610 
colocar essas ações em andamento. Eu trouxe aqui dois materiais, um sobre a missão 2611 
Cruz, onde a gente trabalha muito com o patrimônio (defeito no áudio), que a gente quer 2612 
doar uma para cada... Esse material para cada instituição, para uma forma de vocês, 2613 
enfim, de ajudar, porque é dessa forma que a gente vem trabalhando na preservação do 2614 
plano urbanístico. É a forma que a gente encontrou, trabalhar com as escolas e com os 2615 
educadores da rede pública. E, assim, enquanto brasiliense eu me sinto ferida em vários 2616 
momentos, assim, quando eu venho, enfim, tudo isso que já foi relatado. Não vou ficar 2617 
aqui repetindo. E o que eu venho perguntar é de fato qual a possibilidade desse conselho 2618 
de preservação que foi colocado aqui que ele perdeu o poder, etc. e tal, qual a 2619 
possibilidade de fato uma das decisões desse processo participativo que de fato esse 2620 
conselho seja restaurado ou não só restaurado, mas que a gente ganhe também o poder 2621 
de fiscalização. Não só um conselho para dialogo, mas para fiscalizar, porque está claro 2622 
que o IPHAN e os outros órgãos não tem essa... A competência suficiente para o que 2623 
Brasília está demandando. Eu acho que ao final, ou, enfim, ou mesmo durante esse 2624 
processo que a SEDUMA, a administração de Brasília, IPHAN, que vocês de fato nos 2625 
devolvam esse poder, porque isso é um direito nosso e a gente está aqui mostrando que 2626 
a gente quer atuar. Aplausos. E, enfim, eu acho isso, né? Isso deve acontecer. Uma outra 2627 
coisa é o seguinte. Tem uns canteiros de obra para construir. Eu acho que tem que ter 2628 
canteiro de obra para desconstruir, porque, assim, tem umas agressões, gente. Essa aqui, 2629 
nova, na área verde entre a 102 e a 103 norte, um prédio totalmente espelhado, que 2630 
provavelmente vai ser algo comercial, de sala, um centro comercial. Gente, é um 2631 
absurdo, assim. Está, assim, debaixo dos nossos narizes. Fere totalmente. Tem essa 2632 
entrada para o prédio. Essa, essa... Né? A via... É entre a 102 e a 103 Norte. Na área 2633 
verde. Eu não sei o que é. Espelhado. É que te fere, te proíbe a visão, etc. Ali... E outra 2634 
coisa, ali, agora, vai ter essa via do eixinho de cima. Ela... Em nenhum momento ela 2635 
tinha uma entrada, a não ser para as tesourinhas. Agora, vai ter uma entrada e uma 2636 
saída. Assim, isso é um absurdo. É um absurdo que exista. Lá. E não está funcionando 2637 
ainda. Assim, tem que ter uma ação, assim, eu estou dando um exemplo, né? Porque já 2638 
foram dados outros vários. Então, assim, tem que ser feita alguma atitude mais proativa 2639 
para que, inclusive, nos encoraja a continuar a participar, porque, assim, hoje de manhã, 2640 
resolvendo coisas praticas do sábado e pensando na reunião aqui. Eu passei lá e me deu, 2641 
assim, gente, o que eu vou fazer nessa reunião, assim, é melhor eu ficar lá no meu 2642 
escritório, tananá, fazendo as coisas que eu estou fazendo, porque é muito 2643 
desestimulante. Então, é isso. Uma outra coisa que o Antônio da IAB colocou e outras 2644 
pessoas sobre o uso do espaço público, com atividades culturais, assim, o FAC, há 2645 
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pouco tempo, lançou a linha de educação patrimonial. O FAC é o Fundo de Apoio à 2646 
Arte e à Cultura da Secretaria de Cultura e também como sugestão, eu acho que o 2647 
IPHAN, todas as superintendências do IPHAN deveria ter um fundo para que na suas 2648 
cidades as pessoas pudessem... Exatamente. De educação patrimonial, de interpretação 2649 
do patrimônio, de turismo cultural, assim... Porque... 2650 
 2651 
Gisele Mol Mascarenhas – Lana. Lana.   2652 
 2653 
Lana Guimarães – É. Isso aí foi um edital. Não foi um... Não foi um fundo. O... 2654 
 2655 
Gisele Mol Mascarenhas – Lana, eu queria te pedir para concluir porque eu acho que 2656 
tem muita gente querendo as respostas agora. Tá?  2657 
 2658 
Lana Guimarães – Tá legal. E é isso. Obrigada.  2659 
 2660 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada. (aplausos). Senhor Benedito. O senhor não 2661 
precisa de microfone, senhor Benedito, pode falar. Vinte segundos. 2662 
 2663 
Tânia Batella – Eu não ia falar não, mas é porque foram feitas duas colocações aqui 2664 
que eu me senti no dever de falar a respeito. A primeira foi a sua colocação e aquele 2665 
outro rapaz, em relação à questão da, da... Hein. É. É. Essa foi uma, mas não é a 2666 
respeito disso não. Foi outra colocação. É em relação à integração da questão social da 2667 
população. E o que eu queria dizer é o seguinte. A cidade foi proposta para que 2668 
houvesse essa integração. O próprio projeto, o desenho urbano, o gabarito, a faixa 400 2669 
foi prevista para isso. As circunstâncias impediram que isso acontecesse na sua 2670 
totalidade. Embora até hoje a gente percebe que isso acontece não da forma como 2671 
gostaríamos. Mas de lá para cá houve várias oportunidades em que isso pudesse 2672 
acontecer em outros espaços e o estado não permitiu. E mais recentemente a gente teve 2673 
aí o Noroeste, que podia ter sido uma área disposta para programas de interesse social. 2674 
O próprio Sudoeste podia ter sido utilizado para isso. Não a expansão, porque a 2675 
expansão não existe. (incompreensível) de expansão não existe, não é? Enfim, outros 2676 
espaços físicos que poderiam ter sido utilizados pelo estado para viabilizar essa 2677 
aproximação extremamente salutar e que desde o pensamento original de Lúcio Costa 2678 
era previsto. A outra coisa que eu queria me referir é em relação à venda dos espaços 2679 
destinados a equipamentos públicos comunitários, que fazem parte do Projeto original. 2680 
As escolas dentro das superquadras, os equipamentos públicos nas entrequadras para 2681 
atendimento das unidades vizinhança e para isso, para a defesa disso eu vou dar um 2682 
testemunho. Para concluir que a cidade foi projetada para... Diante de uma premissa. As 2683 
políticas públicas podem funcionar e foi diante dessa premissa que o Projeto foi todo ele 2684 
desenhado, para que políticas públicas funcionassem e eu assisti e vivi essa etapa. Eu 2685 
estou dando esse testemunho. Eu morei numa superquadra onde de onde eu morava eu 2686 
via os meus filhos brincando no parquinho e meus filhos indo ao jardim de infância e 2687 
meus filhos indo à escola classe. Portanto, eu vivi a escala humana e meus filhos 2688 
fizeram da área verde o quintal. Eles brincaram no quintal da superquadra e esse foi o 2689 
espírito original da cidade. Quando os meus filhos se machucavam e se machucavam 2690 
muito porque eram muito levados, eu jamais os levei a um hospital particular. Eu 2691 
sempre os levei ao distrital, que era o nome. Vamos para... É emergência sempre, mas 2692 
era para o distrital. Então, as políticas públicas funcionaram e eu acredito que elas 2693 
possam voltar a funcionar e é pensando nisso que eu não posso imaginar que esses 2694 
espaços que foram projetados, foram propostos para atender a população enquanto 2695 
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equipamentos públicos do poder público venham a ser privatizados. Eu não posso 2696 
aceitar. (aplausos)  2697 
 2698 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada Tânia.  2699 
 2700 
Benedito Antonio de Sousa – Eu só queria fazer uma última colocação. Na verdade, 2701 
tanto para vocês da mesa, que são técnicos, viu Rejane, a professora Bicca, Gisele, 2702 
Maurício e todo o auditório. Na verdade, precisa de cair uma ficha. Nós somos 2703 
consultivos. Então, a gente faz um gigantesco trabalho, um trabalho, assim, de trator e 2704 
depois alguém vai decidir para vocês. Vale para vocês. Correto. Então, nós precisamos 2705 
não é só auditório. A mesa, porque vocês são bombardeados e muitas vezes 2706 
injustamente. É porque vocês estão aqui representando aqueles que vão deliberar. Nós 2707 
estamos muito próximos de um grande processo de renovação daqueles que vão 2708 
deliberar pela gente. Vamos abrir os olhos. Nós precisamos de espaço no deliberativo. 2709 
Obrigado. (aplausos) 2710 
 2711 
Gisele Mol Mascarenhas – Isso. Obrigada. Agora, a gente pode responder. Já 2712 
acabaram as perguntas. Janaína, eu queria te pedir o seguinte... É porque a gente ainda 2713 
tem que responder mais de dez per... Inclusive as tuas. Tá?  2714 
 2715 
(intervenção feita fora do microfone) 2716 
 2717 
Gisele Mol Mascarenhas – Não. Eu acho importantíssimo. Você está certa. Cada uma 2718 
tem a sua opinião e a ideia das reuniões é exatamente essa. É trazer ao debate estes 2719 
problemas que nós temos. Nós temos sim lotes ociosos. Nós temos es... só um 2720 
pouquinho. Nós temos lotes ociosos nas superquadras e nós temos falta de demanda de 2721 
escolas públicas no plano piloto e nós temos escolas privadas, muitas escolas privadas 2722 
também aí, mas nós temos a questão do plano de educação original, que foi implantado 2723 
no Distrito Federal e que foi o modelo durante um bom tempo. Eu estudei na 204 Sul e 2724 
na 206 Sul toda a minha vida e depois no CASEB, viu. Então, eu também vivenciei isso 2725 
e sei como era bom. E queria muito que meus filhos tivessem estudado numa escola 2726 
pública na minha superquadra e infelizmente não foi possível. Tá?  2727 
 2728 
Luiz Merino – Uma frase para mim só. Janaína, a sua sugestão... O debate é 2729 
importante. A sua sugestão foi anotada. Tanto é assim que quando você estava aqui eu 2730 
te perguntei. Me explica melhor a sugestão. É isso, isso e isso? Tá? 2731 
 2732 
Janaina Ribeiro Botelho – Não, só quero esclarecer que não é norma específico do 2733 
plano de educação, só que existem lotes...  2734 
 2735 
Gisele Mol Mascarenhas – Perfeito. Tá bom. Obrigada, Janaína. Vamos começar, 2736 
então. Vamos começar a resposta e depois você fala, tá? Senhor José Maria. Quem 2737 
permitiu o VLT. Tchan, tchan, tchan. Cadê ele? Está aqui. É. Mas não é só isso. E o 2738 
seu... Não. Isso não vai acontecer. Deixa eu só... E aqui o senhor... A Cristine também. 2739 
A senhora Cristine Maia que fala que o VLT fere o tombamento, né? Posso responder? 2740 
 2741 
Interlocutora não identificada – Sem dúvida.   2742 
 2743 
Gisele Mol Mascarenhas – Bom. Bom. Primeiro de tudo. O VLT foi exaustivamente 2744 
estudado pelas equipes técnicas da SEDUMA, do IBRAM e do metrô obviamente, mas 2745 
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principalmente da SEDUMA e do IBRAM. Mas o que acontece? Brasília não é uma 2746 
cidade qualquer. Nós estamos aqui até essa noite, né? Às sete horas, seis horas reunidos 2747 
já quase como prova disso, de que Brasília não é uma cidade qualquer. Brasília é uma 2748 
cidade tombada, é uma capital nacional mais do que tudo. Nós temos o privilégio de ter 2749 
visto essa cidade se desenvolver, mas ela ainda é uma capital nacional e é por isso que 2750 
nós estamos aqui. Se Brasília, se o Distrito Federal, se a capital do país não tivesse se 2751 
mudado do Rio para cá nós não estaríamos aqui hoje. Então... Só uma coisa. Então, nós 2752 
estamos pensando numa cidade tombada. É uma pena que a Cristine não está mais aí, eu 2753 
acho. Ah! Está aqui. Bom. Então, o que acontece. Barcelona é uma cidade muito antiga 2754 
e tem VLT. Paris tem VLT. Viena tem VLT. A maior parte das cidades européias tem 2755 
VLT. Exato. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Então... Só um pouquinho. Então, o que 2756 
Brasília precisa? O que é que Brasília precisa como capital, como cidade, que é um pólo 2757 
gerador de emprego e renda no Brasil, no planalto central e nessa região, porque ela 2758 
efetivamente cumpriu as funções para as quais ela foi criada. Brasília precisa de um 2759 
transporte público de qualidade. A obra não passa por cima do Ministério Público. 2760 
Olha... Então, deixa eu... Eu vou só te dar a minha opinião. A gente ouviu todo mundo, 2761 
tá bom? Então, é o seguinte. O VLT é uma forma de você democratizar o transporte 2762 
público coletivo com qualidade, com qualidade. Não é mais um ônibus que vai ser 2763 
colocado no centro da cidade, tá? E existem... Essa... Só o VLT, só o VLT vai poder 2764 
proporcionar para a W3 a revitalização que ela precisa e merece. Se não, não vai 2765 
acontecer. Tenha certeza. Tenha certeza. A outra coisa... A outra coisa. O VLT. Só um 2766 
pouquinho. Eu estou respondendo. Eu estou respondendo. Por favor. O VLT vai 2767 
propiciar que muita gente deixe o carro em casa, que eu deixe o carro em casa, que você 2768 
deixe o carro em casa, que todo mundo deixe o carro em casa para andar pela cidade, 2769 
porque a W3, hoje, é o principal corredor de transporte coletivo. É o mais 2770 
congestionado e é o mais destruído e a cidade precisa disso. Nós precisamos manter 2771 
Brasília moderna. Não podemos tratá-la como ela... Eternamente na década de 60.  2772 
 2773 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone)... você é a 2774 
primeira pessoa ser a favor do VLT. Já discutíamos, pessoas, membro do Ministério 2775 
Público falando (incompreensível). Conheci outras cidades do mundo e vi realmente 2776 
essa necessidade, mas a maneira como tem sido (incompreensível) Ministério Público, 2777 
que esse um milhão e meio que serão requeridos para a obra do VLT não se confunde 2778 
com a revitalização da W3. São duas coisas distintas. 2779 
 2780 
Gisele Mol Mascarenhas – Com certeza. Completamente diferente. Isso é uma coisa 2781 
completamente diferente. A questão do valor, de licitação, isso é outra coisa. Eu não 2782 
estou falando disso. Eu estou falando...  2783 
 2784 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone)... passado por 2785 
cima, não seguindo a recomendação... 2786 
 2787 
Gisele Mol Mascarenhas – Recomenda... Isso é uma recomendação. Não é uma 2788 
determinação. Você falou bem, tá? Outra coisa. Só uma coisa para responder ao 2789 
Laércio. O nome do meu irmão Laércio. A questão do VLT. Não. Só um pouquinho. A 2790 
Copa do Mundo é só um prazo, porque quem precisa disso, quem precisa de melhorias 2791 
na cidade, quem precisa de um transporte público eficiente e confortável, quem precisa 2792 
de ter equipamentos de qualidade, que façam jus a uma cidade que foi vanguarda nos 2793 
anos 60 são os moradores dessa cidade. Então, não considere... Então, não considerem, 2794 
por favor, que é para a Copa do Mundo. Não é. Isso vai ficar eternamente, mas esse é 2795 
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um prazo. O Rio de Janeiro teve milhares de melhorias públicas nos seus espaços 2796 
públicos, nas suas áreas habitacionais por conta dos jogos panamericanos. E é isso. E 2797 
continua. Isso não mudou. Só isso.  2798 
 2799 
(intervenção feita fora do microfone) 2800 
 2801 
Gisele Mol Mascarenhas – E depende... E que depende de um transporte público 2802 
eficiente.  2803 
 2804 
(intervenção feita fora do microfone) 2805 
 2806 
Gisele Mol Mascarenhas – Não. Não está ameaçado. Não está ameaçado.      2807 
 2808 
Eduardo Pierrot Rosset – Posso responder como IPHAN? Posso responder como 2809 
IPHAN. Assim, tentar focar de volta a questão? Claro.  2810 
 2811 
Gisele Mol Mascarenhas – Pode. Pode. 2812 
 2813 
Eduardo Pierrot Rosset – Zé Maria. De fato o IPHAN está sendo processado. É uma 2814 
situação, etc. e tal, e está respondendo, etc. e tal. O rela... Está. Enfim. Questão jurídica. 2815 
Enfim. Está sendo processado.  2816 
 2817 
(intervenção feita fora do microfone) 2818 
 2819 
Eduardo Pierrot Rosset – Não. E é... Não. Não. Desculpa.  2820 
 2821 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone)... o seguinte. 2822 
Quem é que entende mais de urbanismo? Por acaso é o Ministério Público que (fala 2823 
sobreposta) quem decide sobre essa cidade é o Ministério Público. (fala sobreposta), 2824 
trabalhando (fala sobreposta), trabalhando em transporte, vendo as melhores condições, 2825 
(fala sobreposta). Eu estou me levantando, que hoje o Ministério Público levanta 2826 
questões, mas sobre conhecimento técnico, seja de medicina, seja de outras áreas, como 2827 
arquitetura e urbanismo, ou ele escuta os especialistas da área ou ele vai começar a 2828 
cometer muito erro, porque (fala sobreposta).  2829 
 2830 
Eduardo Pierrot Rosset – Em função dessa compreensão técnica do problema do VLT 2831 
que existe essa tensão, enfim. Está havendo uma resposta. É claro que o IPHAN 2832 
autorizou ou está trabalhando a questão do VLT em função de concordar que o VLT é 2833 
uma questão importante para o desenvolvimento de Brasília e da revitalização da W3. A 2834 
questão do transporte público é importante. Ainda em relação aquilo que foi demandado 2835 
sobre o IPHAN. A questão dos inventários. Zé Maria. Como eu disse anteriormente, 2836 
lendo a resposta, a missão da UNESCO vindo para Brasília é uma questão, digamos 2837 
assim, ordinária, cotidiana, rotineira. Brasília é um assunto exclusivo da deliberação. A 2838 
questão do risco de etc. e tal. Eu queria lembrar uma coisa, assim, para quem trabalha 2839 
dentro... Faz parte do escopo, mas a retirada de uma inscrição do patrimônio, o 2840 
deslocamento, assim, o rebaixamento de categoria. Isso é feito de uma maneira 2841 
extremamente criteriosa. Com aviso, sobre aviso, relatório, visita, etc., etc. Quer dizer, 2842 
não é uma coisa que acontece (incompreensível) de maneira intempestiva ou 2843 
irresponsável. Quer dizer, então, vamos dizer o seguinte. É uma etapa, um processo. 2844 
Quer dizer, isso tem... É um acompanhamento rotineiro. Então, quanto em relação a 2845 
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esse risco, do nosso ponto de vista não há esse risco. Considero também o seguinte. 2846 
Essa reunião que vai ter da UNESCO aqui e que está sendo conduzida pela presidência 2847 
do IPHAN, enfim, há todo o mérito da construção dessa reunião e com relação a isso, a 2848 
gente entende, a superintendência entende que haverá todo o cuidado com relação a 2849 
isso. É claro que não interessa ao IPHAN perder isso. É claro que não interessa ao 2850 
Brasil perder essa questão. Portanto, vamos dizer, ninguém está aqui comendo mosca 2851 
nesse sentido. Isso é uma questão que eu queria deixar claro. Outra coisa em relação à 2852 
questão do inventário, que você perguntou, do IPHAN. É bom lembrar que o IPHAN 2853 
existe há 73 anos. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura e, portanto, ele 2854 
está subordinado aos cortes de gastos, cortes de investimento, etc., etc., etc. Se nós 2855 
considerarmos o investimento do Ministério da Cultura nos últimos oito anos, a gente 2856 
vai perceber que aí de fato existe uma política de estado que olha para a cultura como 2857 
uma questão diferenciada. Nesse sentido, o IPHAN começou a fazer... O IPHAN DF 2858 
começou a fazer inventários acerca de quatro anos sistematicamente. Inventários de 2859 
bens móveis e de bens imóveis, certo? Dentro das possibilidades do nosso corpo 2860 
técnico. Dentro das possibilidades do nosso orçamento e dentro de uma certa, vamos 2861 
dizer, hierarquia de princípios. Nós temos o inventário do Athos Bulcão, justamente que 2862 
condu... De um trabalho que depois foi premiado. O mesmo IPHAN que depois premiou 2863 
essa iniciativa da Tríade, enfim. Um prêmio para o (incompreensível) e o outro para 2864 
vocês. Tem o inventário do Athos Bulcão. Tem o inventário do Palácio do Planalto. 2865 
Tem inventário do Alvorada. Tem inventário do Itamaraty de bens e móveis integrados 2866 
e nós vamos proceder ainda agora o inventário do Supremo. Tem perspectiva de 2867 
inventário da plataforma rodoviária. Enfim, tem uma série de inventários que estão na 2868 
pauta para entrarem, para serem feitos. Só que isso demanda primeiro a aprovação de 2869 
recursos, alocamento de verba. Isso demanda equipe e etc. e tal. E tem um timing 2870 
próprio de fazer um inventário, quer dizer, um tempo próprio de fazer um inventário. 2871 
Oi. Desculpa. Então... Então, é isso. Então, respondi a tua questão (fala sobreposta).  2872 
 2873 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada Edu. Obrigada querido.  2874 
 2875 
Eduardo Pierrot Rosset – Não podia deixar de responder.  2876 
 2877 
Gisele Mol Mascarenhas – (risos). 2878 
 2879 
Interlocutora não identificada – Deixa eu só dar uma informação para vocês. Nós 2880 
tivemos (incompreensível) uma reunião com o Doutor Cássio Taniguchi e na ocasião 2881 
foi muito claro. Ele disse por ele, e eu (incompreensível) da SEDUMA, que o VLT não 2882 
seria implantado por ele. (incompreensível). Há uma... Há uma... Há uma... Acho que 15 2883 
dias talvez o (incompreensível) Fraga estava na CBN falando sobre o VLT e eu... Olha 2884 
aqui, nós tínhamos preparado uma pergunta para mandar para a reportagem. Então, 2885 
quando ele viu, o colega, que estava dando entrevista (incompreensível) ele mandou a 2886 
pergunta para a CBN e a CBN leu e perguntou ao Fraga: qual é o planejamento para a 2887 
continuidade do VLT, porque nós não vemos a utilidade dele sair do final da W3 Sul 2888 
para ir até, pelo que eu estou sabendo, nem ao Pátio Brasil porque não há 2889 
(incompreensível) para chegar lá. Não vai chegar lá. Então, nós não queremos ficar 2890 
brincando de trenzinho em cada estação (incompreensível). Então, qual é... Então, aí o 2891 
Fraga respondeu: Isso não é conosco, é com o próximo governo. Quer dizer, então (fala 2892 
sobreposta). Eu não sou contra. Eu não acredito. Primeiro, que não tivesse a 2893 
(incompreensível) desde que fosse ao final da W3 e tivesse na esplanada dos 2894 
ministérios, que aí sim vai cumprir com a sua finalidade, estendendo para o Noroeste, 2895 
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para a UnB, aonde está a grande massa, mas não há esse estudo. (incompreensível). Ele 2896 
falou que isso é com o outro governo. Não sabemos que governo vem aí. 2897 
(incompreensível). Então, nós vamos ficar brincando de trenzinho do centro de Brasília 2898 
até a estação e da estação até (incompreensível). Bom. Eu quero... Só quero lembrar 2899 
uma outra coisa. Numa reunião do instituto histórico, como presidente do metrô, quando 2900 
nós estávamos tecendo comentários também sobre a questão da (incompreensível). Ele 2901 
disse o seguinte... Não sei nem se essa reunião está gravada. Ele disse o seguinte. Nós 2902 
estávamos questionando a criação e aí o Gaspar diz o seguinte, que lá em Bordeuax, 2903 
acho que é lá em Bordeaux... Que lá em Bordeaux tem a praça central da cidade, ali não 2904 
tem fiação porque lá o tombamento é muito sério. Foi essa expressão que ele usou. Lá... 2905 
Aí... (incompreensível).  2906 
 2907 
Gisele Mol Mascarenhas – Não. A previsão é de que no eixo monumental também não 2908 
tenha a fiação. Não. E não vai ter. No eixo monumental não vai ter, porque é zona 2909 
cívico administrativa. Também não vai ter. está previsto. 2910 
 2911 
(intervenção feita fora do microfone) 2912 
 2913 
Gisele Mol Mascarenhas – Bom. É.  2914 
 2915 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone)... o atual diretor 2916 
do departamento de parques e jardins disse textualmente que não tem condições de 2917 
plantar arvores no canteiro central, por causa da fiação e por causa do pouco espaço que 2918 
está disponível. Então, essa conversa de que vão ser substituídas não foi verdadeira, 2919 
porque o especialista falou isso quinta-feira para várias pessoas na reunião. O que eu 2920 
queria pergunta é assim: há ainda a possibilidade de se pensar em tirar o canteiro central 2921 
para passar. Foi a própria. Foi o Taniguchi que falou lá.  2922 
 2923 
Gisele Mol Mascarenhas – Nós temos que conversar com o metrô. Esse não... Nós não 2924 
temos essa... Essa condição aqui agora.  2925 
 2926 
(intervenção feita fora do microfone) 2927 
 2928 
Gisele Mol Mascarenhas – Vera. Nós sabemos que muita coisa pode ser conversada, 2929 
né? Então, a gente tem que conversar com o metrô. Vamos continuar, por favor.  2930 
 2931 
(intervenção feita fora do microfone) 2932 
 2933 
Gisele Mol Mascarenhas – Não É público. Claro que é público.  2934 
 2935 
(intervenção feita fora do microfone) 2936 
 2937 
Gisele Mol Mascarenhas – Mas isso tudo é público. É que carrega o público, que 2938 
transporta o público. Conti... Olha, é o se... 2939 
 2940 
(intervenção feita fora do microfone) 2941 
 2942 
(corte no áudio) 2943 
 2944 
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Gisele Mol Mascarenhas – Eu só posso te dizer o seguinte. Você só conhece uma parte 2945 
do problema, né? Eu acho que para a gente debater isso a gente teria que ter outras 2946 
reuniões, inclusive chamar o pessoal do metrô. Eu não me sinto capacitada para falar 2947 
pelo metrô ou para fazer por quem fez o Projeto, tá certo? Eu só dei à plateia a opinião 2948 
de que o VLT é sim importante para Brasília, tá? 2949 
 2950 
(intervenção feita fora do microfone) 2951 
 2952 
Gisele Mol Mascarenhas – Vamos passar, então, para as próximas perguntas.  2953 
 2954 
(intervenção feita fora do microfone) 2955 
 2956 
Gisele Mol Mascarenhas – Seu amigo. Deixa eu só... Deixa eu fazer a pergunta que a 2957 
Vera Bona fez. Ela não quis falar, mas ela encaminhou a pergunta e eu vou pedir à 2958 
Briane, por favor, para responder, tá? Apesar de ser consenso entre a equipe técnica e os 2959 
participantes no encontro a importância da preservação do entorno paisagístico, ou seja, 2960 
a área que se estende até a linha de cumeada, precisa ficar claro que esta área está fora 2961 
da área de abrangência do plano de preservação do conjunto urbano de Brasília 2962 
 2963 
Briane Bicca – Então. Eu vou me reportar ao ano de 1986, quando foi apresentada a 2964 
proposta brasileira para a inscrição de Brasília no patrimônio mundial. Nessa propostas 2965 
havia vários outros elementos além dessa área tombada posteriormente. O que havia 2966 
além? Havia as cidades históricas, Brazlândia e Planaltina, havia os acampamentos, 2967 
havia os parques e reservas ecológicas e havia toda a linha de cumeada. Nessa base é 2968 
que o patrimônio mundial inscreveu Brasília e reiteradamente nesses relatórios sobre os 2969 
quais falamos aqui, reiteradamente a UNESCO vem perguntando o que é feito e que 2970 
tipo de proteção foi desenvolvida ao longo desse tempo, desde 1986, com esses outros 2971 
bens. Agora, falando no termo de referência do contrato, diz o seguinte: o estudo deve 2972 
abranger a área tombada, mais o parque nacional, mas pode indicar outras áreas. Isso 2973 
está lá escrito com todas as letras. Portanto, esse estudo não é restrito à área tombada. 2974 
Ele pode ir além. Há facultado dentro do termo de referência, facultada essa abertura.  2975 
 2976 
(intervenção feita fora do microfone) 2977 
 2978 
Luiz Merino – A questão da Natarry, que pediu... Natanry. Que pediu que a Briane 2979 
explicasse o termo que ela empregou de aperfeiçoar a cidade para o futuro.  2980 
 2981 
Briane Bicca – Eu até pensava, senhora Natanry, quando enquanto corria aqui a 2982 
discussão que vários presentes, alguns ainda presentes, outros já se retiraram, 2983 
apresentaram sugestões propostas de aperfeiçoamento de Brasília. Toda a questão das 2984 
ligações, a relação entre os setores, o ajardinamento, as empenas cegas. Então, há um 2985 
elenco enorme. Inclusive, a SEDUMA tem nos apresentado estudos de muito boa 2986 
qualidade de aperfeiçoamento de Brasília, que não implicam em novas construções, em 2987 
mais adensamento, em mais altura. Então, há muito a fazer. Eu me pergunto, inclusive, 2988 
como Juscelino teve, especialmente do que se sabe, assim, Israel Pinheiro teve uma 2989 
visão muito clara de que se não fosse instalada toda a estrutura urbana de Brasília, 2990 
correr-se-ia o risco de que depois ela não seguisse o Projeto original de Lúcio Costa, 2991 
houve essa preocupação e eu vim morar aqui em 71 e a gente, antes de eu saber disso eu 2992 
dizia: mas que estranho, tanta rua aberta, tanta rua asfaltada, tanto poste com tanta 2993 
luminária para nada. No entanto, foi a sagacidade do Israel Pinheiro, junto com o 2994 
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Juscelino, certamente com o Lúcio Costa, que com esse lançamento da estrutura viária 2995 
foi que garantiu a preservação do Plano Piloto, mas, agora, eu me pergunto assim: 2996 
asfalto. Hoje está mais do que comprovado que asfalto é muito ruim do ponto de vista 2997 
da impermeabilização do solo, não é? Essa é uma das questões. Porque que se pode 2998 
daqui para frente estudar aonde é realmente necessário o asfalto e aonde não é e 2999 
substituir. Muitas cidades estão retirando o asfalto e colocando outro tipo de cobertura, 3000 
que é muito mais permeável. Inclusive, diminui o risco de cheias, de inundações, de 3001 
tudo isso. Então, é só um exemplo, assim, que eu estou dando daquilo que pode ser 3002 
aperfeiçoado. Eu me pergunto porque que dentro de uma superquadra tem que ter 3003 
asfalto. É o contra-senso. Agora... Né? Pois é. Já há exemplos. Então, não é que na 3004 
época se pudesse fazer diferente. Mas nós podemos aperfeiçoar. Eu estou dando até 3005 
exemplos prosaicos com certeza. Que há outras questões tão ou mais até importantes do 3006 
que isso. Eu não sei se respondi a questão.  3007 
 3008 
(intervenção feita fora do microfone) 3009 
 3010 
Briane Bicca – Exatamente. Então, muito bom.  3011 
 3012 
Luiz Merino – Bom. A próxima questão é Liliane. Está aqui. Liliane. Né? Eu acho 3013 
que... Bom. Ela tocou na questão da conservação, que era importantíssima. Liliane.  3014 
 3015 
Leiliane Cristina Lopes Rebouças – Leiliane.  3016 
 3017 
Luiz Merino – Leiliane, tá. A questão da conservação, importantíssima. Eu acho que a 3018 
parte da questão da fiscalização e a questão da conservação e aí entra o... não apenas o 3019 
foco do poder público, mas a conscientização dos proprietários dos condomínios, dos 3020 
imóveis no sentido de que é... a gente pode evitar a restauração se a gente puder manter 3021 
os prédios conservados, né? Com... A questão da conservação é chave. Cada vez mais 3022 
sustentável. Evitar o risco que tem uma restauração, de desgaste, de perdas de materiais 3023 
originais e enfrentar a questão cotidiana, trocar uma telha, trocar um vi... Né? Um 3024 
processo. 3025 
 3026 
(intervenção feita fora do microfone) 3027 
 3028 
Luiz Merino – Exatamente isso. Bom. A questão da nossa reunião, ela vai ter que 3029 
acontecer. Então, a gente vai ficar no aguardo da SEDUMA marcar essa reunião. A 3030 
equipe se propõe a vir. Já está... Numa reunião como foi solicitado aqui com as outras 3031 
vilas também e a gente trata desse assunto. É só... Os levantamentos estão prontos. É só 3032 
marcar essa reunião para nós. Tem que só agendar, fazer a devida divulgação, etc. Tá?  3033 
 3034 
(intervenção feita fora do microfone) 3035 
 3036 
Luiz Merino – Essa... Infelizmente eu vou só dizer assim: isso não foi área do nosso 3037 
levantamento porque não era do contrato. Então, isso vai ficar um pouco difícil da gente 3038 
marcar essa reunião.  3039 
 3040 
Interlocutora não identificada – Faz parte da própria recomendação da UNESCO.  3041 
 3042 
Luiz Merino – Bom. Estou respondendo a questão da Leiliane. Bem. Depois. A Jane e 3043 
também a Vera Ramos questionaram aquela minha posição a respeito da inclusão de 3044 
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residências, das residências e eu acho que foi muito bem colocado pelas duas. Eu acho 3045 
que... Eu tinha... Quando eu estava falando, eu estava pensando especificamente no 3046 
setor hoteleiro, onde me pareceu, talvez pudesse ser um pouco mais adequado o uso 3047 
haja vista a existência de apart hotéis. Era ali que eu estava pensando, mas eu acho que 3048 
é uma, é uma... São ponderações que são importantes, que vão ser consideradas na 3049 
equipe, tá? Depois a gente tem aqui. O Antônio Menezes colocou a questão... Ele fez 3050 
uma série de... Na verdade, uma série de considerações, né? Eu acho que não, né? Uma 3051 
delas era parar para pensar. Eu achei que interessante aquilo. E também colocou essa 3052 
questão de que o pré-diagnostico é da equipe, não é? 3053 
 3054 
Briane Bicca – Poderia completar um pouco? 3055 
 3056 
Luiz Merino – Pode completar.  3057 
 3058 
Briane Bicca – A questão... Alguém falou sobre a ocupação de espaços nos interstícios 3059 
das quadras. Eu acho que tem a ver com isso que o Antônio Menezes disse. Se a gente 3060 
olha no longo prazo Brasília, porque é que nós agora temos que ocupar todos os 3061 
espaços. Eu acho que é uma das grandes... Pois é. exatamente. Estou só... Só estou 3062 
reforçando. Uma das grandes virtudes de Brasília, que faz dela uma cidade diferenciada 3063 
é a abundância de espaços públicos. Porque é que nós temos que agir com Brasília 3064 
como em todas as outras cidades. Nós temos que deixar, inclusive, esse estoque de terra 3065 
para que as futuras gerações implantem atividades delas, do interesse delas. A gente não 3066 
pode especular... 3067 
 3068 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone)  3069 
 3070 
Briane Bicca – Eu estou falando dos lotes já gravados enquanto os lotes de atividades. 3071 
Ninguém está discutindo aqui de ocupação de espaço público. Nem passaria pela nossa 3072 
cabeça. Me perdoe. A questão da ocupação dos lotes para a escola, por exemplo, que a 3073 
Janaína falou. Ela já saiu, mas eu acho que a questão é interessante. Quantos novos 3074 
sistemas de educação integral para todos os indivíduos vão existir daqui a 20, 30, 40, 50 3075 
anos e esses sistemas vão precisar de espaço. Então, porque nós, agora, vamos gravar 3076 
todos os espaços, dar uma utilidade privada. Que arrependimento que nós temos hoje, 3077 
só para dar um exemplo, que é cabal, assim, da privatização da Vale. Porque que nós 3078 
vamos ter a mesma atitude com o espaço de Brasília. Vamos deixar espaços para que no 3079 
futuro as futuras gerações que vierem tenham também espaço para essas futuras 3080 
atividades. Deixa... Exatamente. Deixar uma chance em aberto, não é? Tem muita 3081 
(incompreensível).  3082 
 3083 
Luiz Merino – O Pedro Paulo colocou acho que uma... Foi muito importante a 3084 
colocação no meu ponto de vista na questão da gente ter um cuidado porque esses 3085 
processos de revitalização ou esses processos, às vezes, de restauração, mas feitas de 3086 
uma forma elitista podem levar... É constatado que podem levar a processos de 3087 
segregação, de expulsão branca das pessoas, de cerceamento, né? Então, eu acho que 3088 
realmente a gentrificação, né? Que pode ocorrer, vem ocorrendo e a gente tem que 3089 
tomar o cuidado de ter a sensibilidade de que a cidade seja bem mantida, seja 3090 
confortável, seja limpa, mas que isso não represente necessariamente a retirada de usos, 3091 
que essa higiene não seja social, que ela seja uma higiene dos espaços, do urbanismo, da 3092 
cidade. Eu acho que a gente tem que diferenciar bem isso, tomar muito cuidado e que 3093 
fique claro que não... Esse, absolutamente, não é o objetivo que está por trás, como 3094 
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muitas vezes esteve em planos, planos disso ou daquilo. Na verdade, o que estava se 3095 
pretendendo não era limpar ou fazer (incompreensível), mas era retirar, fazer uma 3096 
higiene social. Isso na história tu sabe bem, né? Bem. O colega das quadras 700. Ali, 3097 
né? Acho que nos chamou bem a atenção da importância das quadras 700, para esses 3098 
processos que estão acontecendo lá. É que as coisas também tem... A gente tem que ir 3099 
no sentido da ilegalidade. É diferente uma coisa da outra, né? Não sei exatamente que 3100 
uso. Não é pelos usos específicos que estão acontecendo, mas é pelos incômodos. A 3101 
gente tem que conside... No urbanismo, acho que a gente tem que considerar os 3102 
problemas do ponto de vista dos incômodos urbanísticos, das inconveniências 3103 
urbanísticas e não por preconceitos específicos, né? Então, é isso que tem que ser 3104 
verificado nesses usos específicos que estão sendo propostos, que estão acontecendo, 3105 
que estão ocorrendo nas quadras 700, né? E isso tem que ser avaliado. O plano poderá 3106 
eventualmente dizer que determinados usos poderão flexibilizar determinados usos 3107 
conforme eventualmente se a comunidade assim julgar, né? Bom. Enfim. Mas eu acho 3108 
que... A gente... A gente pode... 3109 
 3110 
(intervenção feita fora do microfone) 3111 
 3112 
Luiz Merino – Não. Eu acho que foi uma questão importante. Trouxe as quadras 700 3113 
para dentro do debate também que eu acho que são importantes.  3114 
 3115 
(intervenção feita fora do microfone) 3116 
 3117 
Luiz Merino – É. É uma tentativa de formular aqui um contraponto. São... 3118 
Aparentemente são duas visões diferenciadas, né? É uma preocupação do Pedro Paulo, 3119 
de que a gente não esteja fazendo uma higiene social, né? Através, sobretudo, de retirar 3120 
prostitutas, retirar determinados usos do espaço aberto, que o objetivo do trabalho seja 3121 
esse, seja, na verdade, fazer uma higiene social. O que acontece, às vezes, com projetos 3122 
de revitalização. Eu acho que isso não é a mesma coisa do que a gente entrar em casos 3123 
específicos e ver questões de ilegalidade ou de incômodos, incomodidades urbanas que 3124 
incompatíveis. Incompatíveis, por exemplo, uma área de residência que tem por fim ser 3125 
uma área tranquila, onde as pessoas querem descansar, etc., tu ter um inferninho do lado 3126 
que toca música até a madrugada, isso é... Não é a mesma coisa. Garanto que o Pedro 3127 
Paulo não vai defender a manutenção desse inferninho ali. Acho que é... É esse... Essa 3128 
acessibilidade que a gente tem que ter.  3129 
 3130 
(intervenção feita fora do microfone) 3131 
 3132 
Luiz Merino – Então. Tá. A Lana, a gente tem que em primeiro lugar a gente tem que 3133 
agradecer o presente e os arrepios, assim, essa coisa das trilhas que vocês estão criando. 3134 
Essa ideia de ver, ver a arte, a cultura como trilhas, como caminhos, lançar essas 3135 
cartilhas é fantástico, assim. Eu acho que uma inspiração, assim, para a gente trabalhar. 3136 
A gente, às vezes, fala, assim, nomes bem sin... Trilhas é lindo, ficou lindo isso. Eu 3137 
achei muito bacana. A questão do Conselho. Bom. A questão dos canteiros para 3138 
desconstruir, eu acho que merece um comentário, mesmo porque eu acho que a... 3139 
Desculpe... 3140 
 3141 
Briane Bicca – Heliete. 3142 
 3143 
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Luiz Merino – Heliete tinha feito uma pergunta para nós lá no início a respeito da 3144 
questão de quais são os mecanismos que a gente... Bom. Os mecanismos, Heliete e isso 3145 
tem a ver com isso. Os mecanismos, eles estão em construção dentro da metodologia da 3146 
gente. A gente não vem com mecanismos prontos. A gente conhece uma série de outros 3147 
planos similares, o plano de Roma, o plano daqui, dali, de outras cidades tombadas. 3148 
Tem o... Tem as normativas do IPHAN, né? O manual para a conservação de sítios 3149 
históricos que o IPHAN lançou, que é uma metodologia de trabalho que prevê alguns 3150 
instrumentos. Isso tudo são elementos que a gente vai utilizar, mas a gente vai ter que 3151 
construir. Vai ter que construir esse... Eu não sei se não é possível a gente entrar nesse... 3152 
Num plano que eu trabalhei, numa pequeniníssima cidade tombada no Rio Grande do 3153 
Sul, Triunfo, a gente criou categorias. Prédios tombados e em bom estado de 3154 
conservação era... A categoria dele era prédios a conservar. Prédios que eram de 3155 
patrimônios histórico, mas que estavam ou tombados, ou não tombados, mas que 3156 
estavam em mal estado de conservação, prédios a restaurar. Prédios, os outros demais, 3157 
podia ser prédios a atualizar por exemplo, ou, né? Etc. Com a mesma volumetria. 3158 
Espaços abertos edificantes, prédios a construir, como é... E houve casos de alguns 3159 
identificados prédios que a gente na época ficava um pouco difícil de dizer do jeito que 3160 
a gente queria, mas a gente botou passíveis de demolição. Não. Passíveis de 3161 
substituição. Era como a gente podia chegar naquele momento. Eu acho que são 3162 
categorias que a gente pode... O planejamento está aí para isso, mas isso a gente vai 3163 
precisar... Não é nós e não é a SEDUMA, não vai conseguir sozinha. Isso é só com a 3164 
comunidade. É só com o apoio da comunidade que a gente consegue chegar nesse tipo 3165 
de coisa e agente vai ter que fazer. Isso vai ter que vir, tem que vir de vocês. Eu acho 3166 
que... Porque também vocês não podem pensar que a equipe vai conseguir propor coisas 3167 
desse tipo. Nós vamos ser trucidados, porque vocês todos aqui. isso eu já tinha dito 3168 
antes, a nossa surpresa com a qualidade das plenárias, do plenário, qualidade. Mas quem 3169 
está lá fora não pensa que nem vocês. A gente tem certeza que não pensa. Entende? E a 3170 
gente vai ter muita dificuldade em implantar um plano como a gente está vendo que a 3171 
gente quer aqui.  3172 
 3173 
(intervenção feita fora do microfone) 3174 
 3175 
Interlocutor não identificado – É.  3176 
 3177 
Caroline Kunh – A Rejane tem uma pergunta para responder da Lana.  3178 
 3179 
Luiz Merino – Ah! Nós estamos... A gente está... Ontem, eu fui a Porto Alegre. Eu fui 3180 
a Porto Alegre e voltei. Eu cheguei em Porto Alegre, quando eu fui explicar o que 3181 
estava acontecendo, eu comecei a chorar na minha casa de uma tal forma que ninguém 3182 
entendia o que era. Eu estava muito tenso. Eu estava muito tenso. Então, não pensei nas 3183 
plenárias ainda. (risos).  3184 
 3185 
Gisele Mol Mascarenhas – Deixa a Rejane falar.  3186 
 3187 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – É a pergunta de quem? É a respeito do CONPRESB.  3188 
 3189 
Luiz Merino – Ah! O Conselho a Briane, a Briane... 3190 
 3191 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu vou responder. Então, a gente...  3192 
 3193 
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Luiz Merino – Duas pessoas perguntaram sobre a possível reativação do Conselho de 3194 
Preservação e o que o plano pode fazer por isso. É mais ou menos essa a pergunta?  3195 
 3196 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Então, a gente está regulamentando os conselhos 3197 
agora que estão previstos dentro do PDOT, o CONPLAN, um que é o Conselho 3198 
Superior, e a gente tem uma instância, que são os conselhos locais de planejamento por 3199 
região administrativa e o conselho, CUP, Conselho da Unidade de Planejamento. Esse 3200 
conselho da unidade de planejamento da área central, ele pode ter uma característica 3201 
diferenciada e assumir uma feição de um CONPRESB por recomendação do plano de 3202 
preservação. Isso é uma questão de o, de o... O próprio plano de preservação fazer essa 3203 
recomendação e aí o perfil das pessoas, então... Né? Uma questão de decisão dentro do 3204 
plano de preservação. Ele, agora, ele está sendo regulamentado a instituição desses 3205 
conselhos, com... No próximo CONPLAN a gente deve apresentar essa proposta que a 3206 
gente está levando. A composição do CONPLAN, a composição do... As atribuições, 3207 
elas estão dadas dentro do PDOT. Então, a composição do CONPLAN, a composição 3208 
do CUP, Conselho de Unidade de Planejamento e a composição dos Conselhos de 3209 
planejamento... Conselhos locais de planejamento, que são regionais, por região 3210 
administrativa.  3211 
 3212 
Interlocutor não identificado – Só lembrando, ela falou em CUP, a unidade de 3213 
planejamento um, central, coincide com a área objeto do plano, que são as quatro 3214 
regiões administrativas (incompreensível).  3215 
 3216 
Briane Bicca – Microfone.      3217 
 3218 
Rafael Rosa – ...complementar o que o Luiz Merino colocou com relação aos níveis de 3219 
proteção. Eu acho que o plano tem o poder, digamos assim, de determinar não estender 3220 
isso não só aos tipos edilícios, digamos assim. Há os níveis de proteção de espaços 3221 
públicos. Inclusive, a própria portaria do IPHAN define que o plano, o próprio resultado 3222 
do plano deve definir isso no momento que se identifica alguns atributos morfológicos 3223 
do espaço e configuram aquele espaço como singular. Então, dentro da área do plano 3224 
podem haver áreas de proteção máxima, digamos assim. Não só nos aspectos edilícios, 3225 
digamos assim, mas de características de vegetação, de pavimentação e de desenho 3226 
urbano mesmo. Então, essa extensão que o plano... porque é um plano urbanístico, né? 3227 
No âmbito urbanístico, mas também aborda essa questão de tipológica que também 3228 
estrutura a área. Isso é uma questão importante. A arquitetura também estrutura a área, 3229 
assim como o espaço público. Dentro da poligonal de interesse patrimonial, que não 3230 
necessariamente é mesma poligonal da área normativa do plano. Isso eu posso.. 3231 
 3232 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 3233 
 3234 
Rafael Rosa – Não, ficou... 3235 
 3236 
Luiz Merino – Não, nós não concordamos.   3237 
 3238 
Gisele Mol Mascarenhas – Fora do contrato fazer reuniões.  3239 
 3240 
Luiz Merino – Reuniões... Ela quer uma reunião para o Lago Sul. Não. Uma 3241 
apresentação de um diagnóstico do Lago Sul e do Lago Norte.  3242 
 3243 
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Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 3244 
 3245 
Briane Bicca – No mesmo nível não.  3246 
 3247 
Rafael Rosa – Não. É que a... Quer explicar ou eu explico. É que eu estou... Que, na 3248 
verdade, assim, dentro da, vamos dizer assim, do escopo do trabalho tem a questão da 3249 
definição da poligonal de interesse patrimonial, que é... Não é a poligonal exclusiva, 3250 
digamos, das quatro regiões administrativas mais o parque. Então, essa área de entorno 3251 
é... O estudo dessa poligonal também é parte integrante do plano. Existe uma pré-3252 
proposta também. Uma proposta dessa poligonal que veio como base, mas isso tem o 3253 
objetivo de ser reestudada no sentido, de repente, eventualmente, abranger mais ou 3254 
diminuir, enfim. Mas... 3255 
 3256 
Briane Bicca – Aperfeiçoar.   3257 
 3258 
Rafael Rosa – Não, não tem. Esse é um estudo que ainda demanda tempo. Aliás, 3259 
inclusive a partir dos cones visuais. Essa é uma estratégia que está se pensando a partir 3260 
dos cones visuais em função da linha de cumeada. Então, isso é uma das questões do 3261 
plano propriamente dito. É claro.  3262 
 3263 
Luiz Merino – Agora, que seria interessante convidar os moradores da... 3264 
 3265 
Rafael Rosa – Do lago.  3266 
 3267 
Luiz Merino – É. De todo, para participar, para a gente poder discutir essas questões. 3268 
Acho que sim. A gente, claro que o plano vai ter propostas de restrição, de contenção, 3269 
etc. das edificações nessa região toda porque... Por tudo que a gente tem falado da 3270 
importância das cumeadas. Então, eles serem trazidos para dentro do debate eu acho 3271 
fundamental. Mas o que a gente não tem é, assim, por setor levantamento feito. Não 3272 
temos porque não é o contrato.   3273 
 3274 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 3275 
 3276 
Luiz Merino – Exatamente. Bom. A última. Não. A última só. É o senhor Hamilton, 3277 
né? Que tinha colocado. Eu acho que tem a ver com o que o Rafael estava falando antes, 3278 
dos espaços públicos, a importância das calçadas, dos parques, da conservação. 3279 
Exatamente. Então. Eu acho que isso vai realmente... A gente vai agregar isso dentro 3280 
das nossas discussões, especificamente a questão da dinamização das calçadas, das 3281 
fontes, etc. Isso é um aspecto importante dentro de um plano para destacar a 3282 
importância disso, mas a revitalização, a sugestão eventualmente de outros parques 3283 
conforme venham demandas por parte da comunidade também poderá ser perfeitamente 3284 
plausível de colocar dentro do escopo do plano, tá? E eu vou passar, então, a palavra 3285 
para a Briane para fazer um fechamento.  3286 
 3287 
Interlocutora não identificada – Antes do fechamento eu gostaria de passar para... Eu 3288 
trouxe aqui... Por acaso, eu encontrei na minha bolsa e aproveitei, estou fazendo aqui 3289 
uma dedicatória rápida (fala sobreposta).  3290 
 3291 
Briane Bicca – Obrigada. Para nós todos.  3292 
 3293 
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Interlocutora não identificada – Trata-se do nosso folder enquanto trabalhamos no 3294 
PDOT, toda essa equipe que aqui está. Por Brasília vamos dar um basta. Berço das 3295 
águas sob ameaça. Moradia acessível para média e baixa renda em extinção. Há um 3296 
texto que foi todo ele trabalhado em conjunto e nós, então, estamos encaminhando, 3297 
encaminhamos para subsidiar o diagnóstico em andamento, do PPCUB. Uma série 3298 
reflexão.  3299 
 3300 
Briane Bicca – Que bom. Muito obrigada.   3301 
 3302 
Interlocutora não identificada – O futuro somos nós. Defender o nosso território é 3303 
missão de cada um. Sempre lembrando que quando a última árvore tiver caída, o último 3304 
rio tiver secado, o último peixe for pescado, nós entenderemos que dinheiro não se 3305 
compra. (aplausos).  3306 
 3307 
Briane Bicca – Muito obrigada. Ainda a... Ainda sobre a questão da poligonal que 3308 
quem sabe não tenha ficado bem clara. Quando foi apresentado pelo governo brasileiro 3309 
à UNESCO o dossiê do patrimônio mundial, que já definia essa poligonal, que é, na 3310 
verdade, a cumeada, né? É onde a nossa vista alcança. O que nós definíamos para além 3311 
das margens do lago, abrangendo, então, além da margem do Lago até a cumeada, eram 3312 
normativas de densidade, altura, extensão das edificações, taxa de ocupação, mas não 3313 
com o mesmo detalhe desta área de preservação integral. Por quê? Porque ali é a 3314 
paisagem que conta. (defeito no áudio)... UNESCO nesses termos. Portanto, esse, quem 3315 
sabe, seja o patamar zero, vamos chamar assim, sobre o qual nós vamos trabalhar, mas 3316 
eu gostaria de fazer um fechamento. Primeiro que nunca me aconteceu a essa hora, oito 3317 
ho... que esse número de pessoas interessadas esteja aqui até agora. Parabéns para nós 3318 
todos, não é? Com certeza. Como eu disse lá na primeira reunião. Se a gente sonhasse 3319 
que daqui há 20 anos haveria esse público às oito e meia da noite, nos chamariam de 3320 
loucos, porque já ironizavam sobre a preservação de Brasília, imagina. Agora, eu 3321 
gostaria e eu acho que eu vou procurar não me emocionar. Eu gostaria de fazer uma 3322 
homenagem a duas pessoas que estão aqui. É a Leiliane, que eu não sei se todos sabem, 3323 
ela furou um cordão de isolamento e entregou ao Presidente Sarney um documento 3324 
pedindo a proteção... Ela foi representando a comunidade. Era pequeninha. Tinha 3325 
quanto? Oito anos? Nove? Dez anos. Ela tinha a mesma carinha que ela tem agora. 3326 
Pedindo a preservação da Vila Planalto e em grande parte se deve a esse gesto da 3327 
Leiliane a preservação da Vila Planalto. Então... (aplausos). Exatamente. É. É. 3328 
Exatamente. Exatamente. Era o grupo das dez mães que a gente chamava no GT 3329 
Brasília, né? Exatamente. E a segunda é a Lana. A Lana, quando eu trabalhava na 3330 
UNESCO, ela vinha toda hora e me... Era bem jovenzinha, estava na faculdade, e vinha, 3331 
e perguntava, e queria saber, e trazia proposta. Então, simboliza nelas duas que a gente 3332 
tem futuro sim e que os jovens, se eles... É levada aos jovens uma proposta. Sim, eles 3333 
abraçam. Então, parabéns a vocês. (aplausos).  3334 
 3335 
Gisele Mol Mascarenhas – Muito obrigada. Bom. Eu quero agradecer a presença de 3336 
todos nós, bravos, resistentes, que ainda estamos aqui. Quero convidar vocês para a 3337 
peça do meu filho, que vai começar daqui a meia hora, chamada terror. É uma comédia 3338 
ótima no auditório da Unip. Muito. Muito mais. E quero convidá-los também. O senhor 3339 
Paul já saiu infelizmente, mas eu gostaria de dizer a ele, assim, que, o Conselho 3340 
Comunitário da Asa Sul se tornou internacional, mas Brasília é internacional. Brasília 3341 
não é só o nosso umbigo. A gente tem que abrir esses horizontes. Uma das ocasiões que 3342 
a gente vai poder confirmar isso vai ser na semana que vem, do dia 22 ao dia 25, no 3343 
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museu da república. Vai acontecer o sétimo encontro da aliança das capitais. Brasília 3344 
faz parte de um fórum internacional junto com Washington, com Otawa, capital do 3345 
Canadá, e com Camberra, capital da Austrália. Somos quatro cidades planejadas. 3346 
Nenhuma delas tem a riqueza documental e a riqueza de gente que a gente tem aqui em 3347 
Brasília. Então, isso é muito importante. Nós vamos trocar experiências. O tema dessa 3348 
semana que vem vai ser transporte e mobilidade urbana, circulando pela capital. Então, 3349 
nós vamos ter oportunidade de ver uma série de experts em gestão de transportes e em 3350 
operação de transportes, em outros tipos, em vanguardas de transportes, mas todos eles 3351 
voltados para a função de uma capital federal, que é algo que transcende qualquer 3352 
cidade. Tá bom, gente. Estão todos convidados. O site é 3353 
www.seduma.df.gov.br/aliancadascapitais. Todos podem se inscrever lá pelo site, tá? 3354 
Aberta ao público. Olha, vão ser coletadas essas informações, vão ser... O Maurício 3355 
escreveu 47 páginas, 48.  3356 
 3357 
Maurício – Quarenta e oito páginas (fala sobreposta) dessa reunião. Não é uma ata. 3358 
Vocês vão me perdoar. Eu procurei ser fiel. Vocês vão ler a ata e vão fazer sugestões. 3359 
Eu tenho dez dias para botar isso no site. Nós temos 30 dias para degravar e colocar as 3360 
atas.  3361 
 3362 
Interlocutora não identificada – É um relatório. É relatório. Não é ata.  3363 
 3364 
Gisele Mol Mascarenhas – Não, é uma memória da reunião. É. O que ele está fazendo 3365 
é a memória.  3366 
 3367 
Maurício – Eu não sei. Qualquer nome. São 48 páginas anotadas no meu caderno. Tá? 3368 
(incompreensível). Eu vou colocar no site em 10 dias e aguardo as contribuições. Em 30 3369 
dias vai ter a ata e não antes desse material disponível nós temos que fazer as reuniões. 3370 
Só depois esse material é disponível. É o que ficou combinado. (incompreensível). Tá. 3371 
As datas estão a definir. Tá? 3372 
 3373 
Gisele Mol Mascarenhas – Obrigada. Boa noite.  3374 


