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Rafael Rosa – Alô! Alô! 1 
 2 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Boa noite a todos. Vamos dar início à primeira 3 
rodada de reuniões do plano de preservação de Brasília. Eu vou proceder, inicialmente, 4 
à apresentação da mesa. Virgínia Sanches, Administradora do Sudoeste. Doutora Briane 5 
Bicca, Consultora da Empresa contratada para a elaboração do plano de preservação. A 6 
Doutora Briane Bicca coordenou o GT que resultou no tombamento de Brasília e na 7 
inscrição da cidade na lista do patrimônio da humanidade da UNESCO. Doutor Rafael 8 
Rosa, membro da equipe e coordenador dos trabalhos do plano e o Doutor Luiz Melilo, 9 
que vai proceder à apresentação dos trabalhos. A Lídia Adjuto Botelho, é técnica da 10 
Secretaria, assessora da SUPLAN, Subsecretaria de Planejamento Urbano, e membro da 11 
equipe de acompanhamento dos trabalhos. A Caroline Kunh, ela vai ser relatora e 12 
conduzir os trabalhos da reunião. O objetivo dessa reunião é receber as contribuições da 13 
comunidade para a construção do diagnóstico da área tombada. Não serão tratadas ainda 14 
de propostas, mas de levantar os problemas da cidade que afetam a sua preservação. Os 15 
trabalhos começaram em junho do ano passado. A Empresa RS Projeto foi vencedora da 16 
licitação pública nacional, da qual participaram apenas duas empresas, sendo uma delas 17 
de Brasília. O projeto básico do plano de preservação, o produto um, que é composto 18 
um plano geral de trabalho e do progra... (microfonia). Vamos baixar um pouquinho 19 
então. Alô. Mais um pouquinho.  20 
 21 
Interlocutor não identificado – Som.  22 
 23 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Então, o projeto... Está saindo? O projeto básico do 24 
plano de preservação, produto um, é composto por um plano geral de trabalho e do 25 
programa de participação com...  26 
 27 
(intervenção feita fora do microfone) 28 
 29 
(microfonia) 30 
 31 
Caroline Kunh – Plenária... Plenária. Sim. Nova tentativa. Sim. Não. Deixa eu ver se 32 
eu deixar um pouquinho longe se fica muito ruim. Vocês tentam acompanhar. 33 
Regimento das reuniões plenárias PPCUB. Construção do diagnóstico. Artigo 1°. Está 34 
dando para entender agora? Sim? 35 
 36 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone). 37 
 38 
Caroline Kunh – Muito baixo? 39 
 40 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone). 41 
 42 
Caroline Kunh – Artigo 1° O presente regimento define o procedimento que será 43 
adotado para o andamento das reuniões plenárias da etapa de diagnóstico do Plano de 44 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Parágrafo 1° Para a elaboração do 45 
PPCUB serão realizados... Putz! É muito ruim o retorno. Serão realizados debates 46 
públicos, os quais tem por finalidade discutir os temas e as propostas diretamente 47 
relacionadas à preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Parágrafo 2° Os debates 48 
públicos serão realizados em reuniões plenárias e audiências públicas, as quais serão 49 
coordenadas pelos representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e 50 
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Meio Ambiente, SEDUMA, e organizadas e conduzidas pela equipe técnica 51 
contratada... Contratada pela elaboração do PPCUB. Os debates públicos são abertos 52 
aos cidadãos credenciados para participarem em cada evento, credenciamento que vocês 53 
acabaram de fazer lá fora. Artigo 2° Serão realizadas cinco reuniões em cada uma das 54 
etapas de elaboração do PPCUB, observada a divisão regional da área de abrangência. 55 
Parágrafo único Todas as reuniões serão registradas por gravação audiovisual, sendo 56 
que este material comporá a memória do processo de elaboração do PPCUB. As 57 
reuniões possuem caráter consultivo e tem como objetivo recolher contribuições da 58 
comunidade acerca do tema tratado em cada reunião. Parágrafo 1° Os debates na etapa 59 
do diagnóstico terão como base os elementos constantes no informativo do PPCUB, que 60 
vocês também receberam, distribuído previamente, e apresentação do material referente 61 
à etapa, desenvolvido pela equipe técnica. Parágrafo 2° O cadastramento dos 62 
participantes é requisito para a sua manifestação no evento e será feito nos 30 primeiros 63 
minutos de cada sessão. Artigo 4° Integrará a mesa o coordenador do evento, 64 
representantes da equipe técnica e um relator, o qual será designado no início dos 65 
trabalhos. Parágrafo 1° A coordenação da mesa ficará a cargo da SEDUMA/GDF, a 66 
qual procederá a abertura dos trabalhos. Parágrafo 2° À coordenação compete dirimir 67 
dúvidas e garantir o adequado desenvolvimento dos trabalhos, sendo que para tanto 68 
poderá solicitar auxílio aos demais integrantes da mesa, bem como da equipe de apoio 69 
de condução do evento. A leitura do presente regimento será efetuada pelo condutor da 70 
reunião. Parágrafo 1° Após a leitura do regimento, por 10 minutos, será aberta a palavra 71 
aos participantes da reunião. Artigo 6° Imediatamente após a leitura do regimento a 72 
equipe técnica procederá à apresentação do material referente à etapa, cujo teor será 73 
divulgado posteriormente na página do PPCUB na internet. Parágrafo 1° Durante a 74 
apresentação serão abertas as inscrições para a manifestação dos participantes do evento 75 
devidamente inscritos e cadastrados. A manifestação dos participantes poderá ser feita 76 
oralmente, com duração de no máximo três minutos ou por escrito, cujo teor será 77 
apresentado pela mesa em tempo equivalente. Não será aceita mais de uma inscrição por 78 
participante, porém, a coordenação poderá abrir nova rodada de inscrições, observando 79 
a prioridade para manifestação de participantes que não se manifestaram na primeira 80 
rodada. O tempo estabelecido por intervenção será observado rigorosamente, podendo 81 
ser alterado com a finalidade de garantir a palavra a todos os inscritos. Artigo 7° As 82 
inscrições serão efetuadas durante a apresentação do trabalho pela equipe técnica da 83 
empresa contratada e se encerrarão ao final da apresentação. Artigo 8° Concluída a 84 
apresentação, será dada a palavra aos inscritos para a sua manifestação nos termos do 85 
Artigo 6°. Artigo 9° A coordenação do evento adotará os procedimentos necessários 86 
para garantir a palavra aos inscritos e a tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos. 87 
Artigo 10° Somente serão discutidos assuntos que se relacionem com a matéria e com a 88 
etapa de desenvolvimento dos trabalhos. Parágrafo Único As propostas e sugestões que 89 
não se relacionem diretamente com a etapa dos trabalhos poderão ser apresentadas por 90 
escrito à organização do evento para subsídio ao trabalho de elaboração do PPCUB e 91 
nessa ocasião não serão lidas. Artigo 11° A critério da coordenação, considerando a 92 
pertinência ao tema da reunião, a manifestação dos participantes será seguida de 93 
comentários e esclarecimentos por parte da mesa e da equipe técnica. Só um minuto, 94 
gente. Depois você se manifesta. Artigo 12° No ato do cadastramento, os participantes 95 
receberão um questionário, o qual uma vez respondido será devolvido à equipe técnica 96 
até o final dos trabalhos. Artigo 13° A Ata da reunião contendo o teor do debate 97 
realizado integrará a memória do processo e será disponibilizada na internet no sítio da 98 
SEDUMA, www.seduma.df.gov.br. Artigo 14° Uma vez concluídas as intervenções, a 99 
coordenação da mesa dará por encerrada a reunião. Agora, eu vou marcar um tempo de 100 
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10 minutos, que a gente reservou para as intervenções com relação ao regimento. Ok. 101 
Pois não.  102 
 103 
Tânia Batella – A sua leitura foi do que?  104 
 105 
Caroline Kunh – (intervenção feita fora do microfone) 106 
 107 
Tânia Batella – Tânia Batella, moradora da Asa Sul. A sua leitura foi do que? Não é o 108 
que a gente recebeu.  109 
 110 
Caroline Kunh – Como falado pela Rejane no início da reunião, o Regimento. Devido 111 
às intervenções feitas ontem na primeira parte da reunião, a pedidos da própria 112 
comunidade, foram feitas alterações nesse regimento e o regimento foi, então, alterado. 113 
Ele foi lido hoje para vocês. Então, esse é regimento alterado.  114 
 115 
Tânia Batella – Eu sinto muito, mas eu não sei se vocês tem condições de numa leitura 116 
rápida... Eu... Eu não consegui acompanhar. Eu não consegui sequer comparar o que 117 
vocês estava lendo com a versão anterior e com aquilo que eu anotei do que foi 118 
questionado ontem. Eu não tenho condições de apreciar a sua proposta que foi lida... A 119 
minha... Eu faço uma proposta de encaminhamento objetiva. Construtivamente. É que 120 
nós não... Só um momentinho. Deixa eu terminar. No sentido... No sentido que é, é... 121 
Está horrível o som.  122 
 123 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – (intervenção feita fora do microfone) novamente, 124 
pausadamente.  125 
 126 
Tânia Batella – Não, não. Eu não me sinto em condições de fazer essa apreciação dessa 127 
forma. A gente tem que ter um documento escrito, gente, para a gente poder 128 
amadurecer, ler, ver o que é. Numa simples leitura eu não me sinto em condições, até 129 
porque tudo que está sendo comprometido é que se estará disponível em tempo 130 
precedente, com prévia, né? Com tempo prévio para poder submeter. Eu não me sinto 131 
em condições e eu me nego a fazer um julgamento e contribuições desta forma em que 132 
está sendo apresentado. Não me nego a contribuir de forma alguma. Estou aqui para 133 
isso, mas não desta forma. Eu gostaria de submeter a uma proposição à plateia, que eu 134 
acho que a plateia que deveria deliberar... Um momentinho, por favor. Eu não terminei. 135 
Eu faço... 136 
 137 
Interlocutor não identificado – Não há como tirar um xerox desse documento que a 138 
senhora fez a leitura aí em algum lugar e distribuir para os participantes? 139 
 140 
Interlocutor não identificado – (incompreensível) tenho.  141 
 142 
Tânia Batella – O som está péssimo, gente. Está difícil a gente discutir assim, né? É 143 
lamentável.  144 
 145 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone). 146 
 147 
Interlocutor não identificado – Tira um xerox desse documento para que possamos ter 148 
conhecimento.  149 
 150 



4 
 

Interlocutor não identificado – Você fale no microfone apenas para gravar. Fale 151 
longe, porque...  152 
 153 
Tânia Batella – É para falar longe do microfone?  154 
 155 
Caroline Kunh – Pessoal, assim. Com relação a isso, o que a gente pode fazer de 156 
melhor agora... 157 
 158 
(intervenção feita fora do microfone) 159 
 160 
Caroline Kunh – Tá ok, então. Só que daí a gente vai ficar sem a gravação, que é muito 161 
necessária, tá?  162 
 163 
Interlocutor não identificado – Sem gravar não. Precisa ser gravado.  164 
 165 
Caroline Kunh – A questão toda é o seguinte. A gente vai colocar o arquivo eletrônico 166 
para vocês acompanharem a leitura, que isso pode ser feito duma maneira mais rápida. 167 
A gente não perde tanto tempo, porque o conteúdo é muito interessante da reunião e 168 
hoje não vamos nos demorar tanto quanto ontem para a gente começar as discussões que 169 
realmente interessam à comunidade, né? Então, vamos providenciar o arquivo 170 
eletrônico.  171 
 172 
(intervenção feita fora do microfone) 173 
 174 
Caroline Kunh – Então, espere para fazer sua proposta para ver se ela vai ser pertinente 175 
depois da gente fazer a leitura novamente. Se você não conseguiu acompanhar. O 176 
regimento?  177 
 178 
Interlocutora não identificada – Ninguém conseguiu.  179 
 180 
Interlocutor não identificado – Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu.  181 
 182 
Interlocutora não identificada – Ninguém conseguiu isso não.  183 
 184 
Caroline Kunh – Mas isso? Ok. Nós vamos fazer de novo. Vamos colocar aqui em 185 
tela. Tem como?  186 
 187 
(intervenções feitas fora do microfone) 188 
 189 
Caroline Kunh – Vamos fazer a leitura novamente ponto a ponto, bem pausadamente e 190 
todos a gente... Bem devagar para todos poderem fazer suas colocações. Aí eu acho que 191 
fica bastante democrático, vai atender a vontade de todos.  192 
 193 
Rafael Rosa – Os artigos que foram alterados aí já ficam registrados em ata e ali pronto 194 
para (incompreensível). 195 
 196 
(intervenção feita fora do microfone) 197 
 198 
Caroline Kunh – Como vocês receberam cópias do regimento antigo nestas pastas que 199 
foram entregues agora quando vocês fizeram o cadastramento, a gente vai fazer a 200 
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correção, a modificação, a alteração do regimento que foi entregue ontem na reunião e 201 
hoje aqui dentro das pastas ao vivo, agora, junto com vocês, para vocês poderem 202 
acompanhar a maneira como as propostas de ontem foram atendidas no regimento de 203 
hoje. Pode ser? 204 
 205 
Interlocutora não identificada – É. Acho que (incompreensível). 206 
 207 
Caroline Kunh – Então, vamos. Rafa, eu vou precisa que tu faça a alteração. Tu não 208 
quer sentar? 209 
 210 
Rafael Rosa – Aí fica registrada a alteração em ata e... 211 
 212 
Interlocutor não identificado – O problema não é esse. O problema é que nós 213 
gostaríamos que como são muitas (incompreensível) é preciso guardar, assim, a 214 
mudança visual.  215 
 216 
(intervenção feita fora do microfone)  217 
 218 
Caroline Kunh – Por favor, liguem as luzes do fundo da sala.  219 
 220 
(intervenção feita fora do microfone) 221 
 222 
Caroline Kunh – Regimento das Reuniões Plenárias. Construção do diagnóstico. 223 
Artigo 1° O presente regimento define o procedimento que será adotado para o 224 
andamento das reuniões plenárias da etapa de diagnóstico do Plano de Preservação do 225 
Conjunto Urbanístico de Brasília, PPCUB. 226 
 227 
Interlocutor não identificado – A senhora (fala sobreposta) preparatória para a 228 
plenária, já que é o regimento da reunião, já que é o regimento da reunião e também está 229 
sendo gravado. A senhora continua fazendo a leitura como sendo plenárias.  230 
 231 
Caroline Kunh – Pré-plenárias? 232 
 233 
Interlocutor não identificado – Preparatória. 234 
 235 
Caroline Kunh – Regimento das reuniões preparatórias... 236 
 237 
Interlocutor não identificado – Para o diagnóstico. 238 
 239 
Caroline Kunh – Para o diagnóstico. Para a construção do diagnóstico.  240 
 241 
Interlocutora não identificada – É preparatória ou plenária. 242 
 243 
Caroline Kunh – É preparatória para a plenária.   244 
 245 
Interlocutor não identificado – Preparatória para a plenária.  246 
 247 
Caroline Kunh – Sim.  248 
 249 
(intervenção feita fora do microfone) 250 
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 251 
Caroline Kunh – Parágrafo 1° Para a elaboração do PPCUB serão realizados debates 252 
públicos, os quais tem por finalidade discutir os temas e as propostas diretamente 253 
relacionadas à preservação do conjunto urbanístico de Brasília. 254 
 255 
Rafael Rosa – Inalterado.  256 
 257 
Caroline Kunh – Inalterado esse artigo até agora. Parágrafo 2° Os... 258 
 259 
(intervenção feita fora do microfone) 260 
 261 
Caroline Kunh – Preparatórias.  262 
 263 
(intervenção feita fora do microfone) 264 
 265 
Caroline Kunh – Parágrafo 2° Os debates públicos serão realizados em reuniões 266 
plenárias... Preparatórias plenárias.  267 
 268 
(intervenção feita fora do microfone) 269 
 270 
Caroline Kunh – E audiências públicas, as quais serão coordenadas pelos 271 
representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 272 
SEDUMA, e organizadas, e conduzidas pela equipe técnica contratada pela elaboração 273 
do PPCUB. Parágrafo 3° Os debates públicos serão abertos aos cidadãos credenciados 274 
para participarem em cada evento. Artigo 2° Serão realizadas cinco reuniões em cada 275 
uma das etapas de elaboração do PPCUB... 276 
 277 
(intervenção feita fora do microfone) 278 
 279 
Caroline Kunh – Observada a divisão regional da área de abrangência. Parágrafo 280 
Único. 281 
 282 
(intervenção feita fora do microfone) 283 
 284 
Caroline Kunh – Tá. Parágrafo Único.  285 
 286 
(intervenção feita fora do microfone) 287 
 288 
Caroline Kunh – Parágrafo Único Todas as reuniões serão registradas por gravação 289 
audiovisual, sendo que este material comporá a memória do processo de elaboração do 290 
PPCUB. Inalterado, tá? Artigo 3° As reuniões possuem caráter consultivo... 291 
 292 
(intervenção feita fora do microfone) 293 
 294 
Caroline Kunh – Rafael, acompanha. É Artigo 3°. As reuniões possuem caráter 295 
consultivo e tem como objetivo recolher contribuições... 296 
 297 
(intervenção feita fora do microfone) 298 
 299 
Caroline Kunh – É que todas as reuniões. 300 
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 301 
(intervenção feita fora do microfone) 302 
 303 
Caroline Kunh – Não é preparatórias?  304 
 305 
Rafael Rosa – Se trata do artigo do (incompreensível) dessa reunião, né? 306 
 307 
Caroline Kunh – Isso.  308 
 309 
Rafael Rosa – Então, reunião preparatória.  310 
 311 
Caroline Kunh – Tá. Tá ok. E tem como objetivo recolher contribuições da 312 
comunidade acerca do tema tratado em cada reunião. 313 
 314 
(intervenção feita fora do microfone) 315 
 316 
Caroline Kunh – Essa reunião tem caráter consultivo. Tanto que a gente recolhe 317 
impressões de vocês. Sim. Sim.  318 
 319 
(intervenção feita fora do microfone) 320 
 321 
Caroline Kunh – Parágrafo 1° Os debates na etapa do diagnóstico terão como base os 322 
elementos constantes no informativo do PPCUB distribuído previamente e apresentação 323 
do material referente à etapa desenvolvido pela equipe técnica. Inalterado. Parágrafo 2° 324 
O cadastramento dos participantes é requisito para a sua manifestação no evento e será 325 
feito nos primeiros 30 minutos de cada sessão. 326 
 327 
Interlocutor não identificado – Isso não foi feito na verdade, né? (incompreensível) já 328 
é o cadastramento? 329 
 330 
Caroline Kunh – Foi feito. Não. É o ca... O cadastramento é uma coisa e as inscrições 331 
para depois vocês se manifestarem é outro momento. Agora, a gente está tratando do 332 
cadastramento que foi o preenchimento da ficha de cadastro feito nos primeiros 30 333 
minutos. Das 19h às 19h30, tá?  334 
 335 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone). 336 
 337 
Caroline Kunh – Exatamente. A gente ainda deu um tempo para esperar um pouco a 338 
comunidade chegar. Artigo 4°. Integrará a mesa o coordenador do evento, 339 
representantes da... 340 
 341 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 342 
 343 
Caroline Kunh – Artigo 4°. Mudou... Artigo 4°.  344 
 345 
(intervenção feita fora do microfone) 346 
 347 
Caroline Kunh – Parágrafo 1° A coordenação da mesa... 348 
 349 
Interlocutor não identificado – Espera aí. A senhora leu o Artigo do Parágrafo 1°? 350 
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 351 
Interlocutora não identificada – Não.   352 
 353 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 354 
 355 
Caroline Kunh – Artigo 4° Integrará a mesa... 356 
 357 
Interlocutor não identificado – Não, minha senhora.  358 
 359 
Caroline Kunh – Não, está aqui ó. É que foi mudada a ordem.  360 
 361 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone). Já que está 362 
corrigindo, o projetista está corrigindo no PowerPoint, corrige lá no PowerPoint 363 
primeiro.  364 
 365 
Rafael Rosa – Então, lê no PowerPoint. 366 
 367 
Caroline Kunh – Deixa eu ver aqui. A coordenação das reuniões plenárias.  368 
 369 
(intervenções feitas fora do microfone) 370 
 371 
Caroline Kunh – Ok. Artigo 4° Integrará a mesa o coordenador do evento, 372 
representantes da equipe técnica e um relator, o qual será designado no início dos 373 
trabalhos. Parágrafo 1° A coordenação da mesa ficará... Já está sendo editado à medida 374 
que eu estou lendo. Parágrafo 1° A coordenação da mesa ficará a cargo da 375 
SEDUMA/GDF, a qual procederá a abertura dos trabalhos. A qual procederá a abertura 376 
dos trabalhos.  377 
 378 
(intervenção feita fora do microfone) 379 
 380 
Caroline Kunh – Parágrafo 2°. Agora, esse tem que ser reescrito. À coordenação da 381 
mesa...  382 
 383 
Interlocutor não identificado – A senhora poderia aguardar a correção para... 384 
 385 
Caroline Kunh – Eu estou ao mesmo... Sim. Sim. Eu estou ditando para ele poder fazer 386 
a... É. Já está na... É só colocar um Control V ali. À coordenação da mesa. Isso. 387 
Compete dirimir dúvidas e garantir o adequado desenvolvimento dos trabalhos, sendo 388 
que para tanto poderá solicitar auxílio aos demais integrantes da mesa, bem como da 389 
equipe de apoio e de condução do evento. Artigo 5°. Isso vai ser salvo. A gente vai 390 
fazer a... A gente vai salvar o documento. Artigo 5° A leitura do presente regimento será 391 
efetuada pelo condutor da reunião. Parágrafo 1° Após a leitura do regimento, por 10 392 
minutos, será aberta a palavra aos participantes da reunião. Artigo 6°. 393 
 394 
Interlocutor não identificado – Não. Nós gostaríamos que estendesse 10 minutos, que 395 
nós julgamos ontem que não foi suficiente. Alterasse esse tempo. (incompreensível) 396 
melhor.  397 
 398 
(intervenção feita fora do microfone) 399 
 400 
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Interlocutor não identificado – (incompreensível) essa reunião para alterar o 401 
regimento.  402 
 403 
Caroline Kunh – Gente, só esclarecendo. Após a leitura do regimento, por dez minutos 404 
será aberta a palavra aos participantes da reunião para alterações do regimento. O que 405 
nós faremos agora, logo após a leitura. As demais contribuições a gente vai fazer no 406 
momento posterior à apresentação, tá? Artigo 6° Imediatamente. Só um minuto.  407 
 408 
(intervenção feita fora do microfone) 409 
 410 
Caroline Kunh – Só um minuto, gente. Estamos procurando o parágrafo aqui. Após a 411 
leitura do regimento, por dez minutos, será aberta a palavra aos participantes da reunião. 412 
Isso. Artigo 6°. Artigo 6°. Não, não. O Artigo 5° só teve um parágrafo. Só o parágrafo 413 
1°. Agora, a gente vai para o Artigo 6°. Imediatamente após a discussão do regimento, a 414 
equipe técnica procederá à apresentação do material referente à etapa, cujo teor será 415 
divulgado... Referente à etapa, cujo teor será divulgado posteriormente na página da 416 
SEDUMA na internet. Parágrafo 1°.  417 
 418 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 419 
 420 
Caroline Kunh – Quinze dias então. Quinze dias.  421 
 422 
(intervenção feita fora do microfone) 423 
 424 
Rafael Rosa – O material da reunião, sim.  425 
 426 
Caroline Kunh – O material da reunião, isso vai ser muito rápido. O problema é a 427 
questão da gravação, o tratamento que vai ser feito depois em cima desse material 428 
audiovisual. Para a disponibilização, a gente precisa de um tempo maior para a edição 429 
dele.  430 
 431 
Rafael Rosa – Edição, degravação. 432 
 433 
Caroline Kunh – Degravação dele.  434 
 435 
(intervenção feita fora do microfone) 436 
 437 
Caroline Kunh – Imediatamente após a discussão do regimento, em até... vamos 438 
colocar o que? Dois dias úteis. Em até dois dias úteis, tá? A equipe procederá à 439 
apresentação do material referente à etapa, cujo teor... 440 
 441 
Rafael Rosa – Será divulgado posteriormente. 442 
 443 
Caroline Kunh – Poster... 444 
 445 
Rafael Rosa – Em até dois dias úteis.  446 
 447 
Caroline Kunh – É. Em até dois dias úteis na página do PPCUB.  448 
 449 
Rafael Rosa – Na página da SEDUMA.  450 
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 451 
Caroline Kunh – Na página da SEDUMA na internet. Ok? Parágrafo 1°.  452 
 453 
Rafael Rosa – Parágrafo 1°. Vamos lá.  454 
 455 
Caroline Kunh – Durante a apresentação... Pois não.  456 
 457 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 458 
 459 
Caroline Kunh – Ok. 460 
 461 
Interlocutor não identificado – Da reunião. (incompreensível). Da apresentação.   462 
 463 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 464 
 465 
Caroline Kunh – Sim.  466 
 467 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 468 
 469 
Caroline Kunh – Não, gente. O material da apresentação, ele pode ser disponibilizado 470 
com bastante rapidez. Agora, a degravação... 471 
 472 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 473 
 474 
Rafael Rosa – Ah. Desculpe. Está errado mesmo. Da apresentação.  475 
 476 
Interlocutor não identificado – Pois é. Ficou 15 dias.  477 
 478 
Rafael Rosa – Sim. Da apresentação.  479 
 480 
Caroline Kunh – Material gráfico. 481 
 482 
Interlocutora não identificada – (intervenção feita fora do microfone) 483 
 484 
Caroline Kunh – Isso. Gente, fazendo a leitura de como ficou o artigo então. 485 
Imediatamente... Só deixa eu ler contigo, porque aqui, agora, ficou diferente. 486 
Imediatamente após a discussão do regimento, a equipe técnica procederá à 487 
apresentação do material gráfico da apresentação referente à etapa, cujo teor será 488 
divulgado... 489 
 490 
(intervenção feita fora do microfone) 491 
 492 
Caroline Kunh – Da reunião.  493 
 494 
Rafael Rosa – Da reunião. Está bom assim?  495 
 496 
Caroline Kunh – Imediatamente após a discussão do regimento, a equipe técnica 497 
procederá à apresentação do material gráfico da reunião referente à etapa, cujo o teor 498 
será divulgado posteriormente na página da SEDUMA na internet em até dois dias 499 
úteis. Parágrafo 1° Durante a apresentação... Parágrafo 1° Durante a apresentação serão 500 



11 
 

abertas as inscrições... as inscrições para a manifestação dos participantes do evento 501 
devidamente inscritos e cadastrados. Agora, a pergunta que havia sido feita, em que 502 
momento as inscrições para as colocações de vocês vão ser feitas durante, então, à 503 
apresentação. Parágrafo 2° A manifestação dos participantes poderá ser feita oralmente 504 
com duração de no máximo três minutos ou por escrito, cujo teor será apresentado pela 505 
mesa em tempo equivalente.  506 
 507 
(intervenção feita fora do microfone) 508 
 509 
Caroline Kunh – Aguardem... Aguardem o próximo parágrafo, então, que a gente 510 
explica um pouquinho melhor. Parágrafo 4°. Ah! Espera aí. O terceiro. Não será 511 
aceita... Uma alteração aqui no Parágrafo 1°. Ok. Parágrafo 3° Não será aceita mais de 512 
uma inscrição por participante, porém, a coordenação poderá abrir nova rodada de 513 
inscrições, observando a prioridade para manifestação de participantes que não se 514 
manifestaram na primeira rodada. Já existia esse parágrafo, tá? Era com outra 515 
numeração. Ele consta no material de vocês. Isso. Na primeira rodada. Parágrafo 4°. 516 
Agora a questão do senhor ali. O tempo estabelecido por intervenção... por 517 
intervenção... será observado rigorosamente, podendo ser alterado com a finalidade de 518 
garantir a palavra a todos os inscritos.Artigo 7°. Sétimo. As inscrições. Eu acho que isso 519 
já tem em algum outro. Dá uma lida. Tá. As inscrições serão efetuadas durante a 520 
apresentação do trabalho pela equipe técnica da empresa contratada e se encerrarão ao 521 
final da apresentação. Artigo 8°. Artigo 8° Concluída a apresentação, será dada a 522 
palavra aos inscritos para a sua manifestação nos termos do Artigo 6°. Artigo 9° A 523 
coordenação do evento... Mantém esse aí que daqui a pouco a gente vai utilizar ele logo 524 
depois. Artigo 9° A coordenação do evento adotará os procedimentos necessários para 525 
garantir a palavra aos inscritos e a tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos. 526 
Inscritos e a tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos. Artigo 10°. Tranquilidade 527 
no desenvolvimento dos trabalhos e daí o Artigo 10° agora. Ele vai ser o parágrafo 528 
único do Artigo 10. Então... Somente serão discutidos... Artigo 10°... Ele vai continuar. 529 
Só um minuto. Somente serão discutidos assuntos que se relacionem com a matéria e 530 
com a etapa de desenvolvimento dos trabalhos. Ponto. Parágrafo Único. Agora, aquele 531 
parágrafo. As propostas e sugestões que não se relacionem diretamente com a etapa dos 532 
trabalhos poderão ser apresentadas por escrito à organização do evento para subsídio ao 533 
trabalho de elaboração do PPCUB e nessa ocasião não serão lidas. Artigo 11° A critério 534 
da coordenação. Tá. Tem depois. Ele é o 12°. Não. A critério da coordenação, 535 
considerando a pertinência ao tema da reunião, a manifestação dos participantes será 536 
seguida de comentários... Será seguida de comentários e esclarecimentos... Isso já 537 
estava no material. Não? 538 
 539 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – (fala sobreposta) foi liberado ontem.  540 
 541 
(intervenção feita fora do microfone) 542 
 543 
Rafael Rosa – Lê o Artigo de ontem. Pede para ler o Artigo de ontem.  544 
 545 
Caroline Kunh – Marco, consegue o material de ontem para mim.  546 
 547 
Rafael Rosa – Será lido o Artigo de ontem. Será lido o Artigo de ontem.  548 
 549 
(intervenção feita fora do microfone) 550 
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 551 
Rafael Rosa – Tá, mas esse aqui funciona. Continua aqui. Será esse artigo de ontem. O 552 
artigo.  553 
 554 
(defeito no áudio) 555 
 556 
Caroline Kunh – Estamos alterando agora. Artigo 11°. Décimo primeiro. A critério... 557 
Então, não a critério da coordenação. Todas as manifestações pertinentes ao tema... 558 
 559 
Interlocutor não identificado – Mas olha, questão de ordem. Já foi colocada aqui em 560 
questão. Que nós estamos perdendo tempo (fala sobrepsota)... 561 
 562 
Caroline Kunh – Serão seguidas de comentários e esclarecimentos... 563 
 564 
Interlocutor não identificado – Então, vamos (fala sobreposta). Eu gostaria de atenção 565 
da mesa. Eu quero dizer o seguinte. Foi proposto aqui que essa redação seja revista, 566 
ajustada, porque ainda tem algumas inadequações e (incompreensível – intervenção 567 
feita fora do microfone). 568 
 569 
Caroline Kunh – Gente, mais dois artigos.  570 
 571 
Interlocutor não identificado – iniciaram o trabalho usando o mesmo critério adotado 572 
ontem e amanhã os senhores apresentam uma redação por escrito para a gente apreciar. 573 
Essa é a minha sugestão.  574 
 575 
Rafael Rosa – O regimento interno tem que ser lido e discutido. Não necessariamente 576 
precisa ser entregue. Então, ele pode ser redigido como está sendo redigido e alterado, 577 
considerando as propostas que estão aqui, para que seja gravado e redigido. Faltam dois 578 
artigos para que a gente possa receber as contribuições e ouvir as pessoas que estão 579 
interessadas em contribuir para o plano de preservação de Brasília.  580 
 581 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 582 
 583 
Rafael Rosa – Bom, mas... 584 
 585 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 586 
 587 
Rafael Rosa – Nós.  588 
 589 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 590 
 591 
Rafael Rosa – Não.  592 
 593 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 594 
 595 
Rafael Rosa – Isso está sendo feito aqui. Mas são mais dois artigos que estão... Que já 596 
foram.  597 
 598 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 599 
 600 
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Interlocutor não identificado – (incompreensível) claro que essas alterações servirão 601 
como minuta para, então, o regimento. Não queremos dizer que já aprovamos. Correto? 602 
Isso. Deixa como minuta e nós vamos para a reunião. Se não, não vai (incompreensível) 603 
igual ontem.  604 
 605 
Caroline Kunh – Terminamos a redação, então, no Artigo 11° Todas as manifestações 606 
pertinentes ao tema serão seguidas de comentários. Ok. O restante dos artigos 607 
permanecem.  608 
 609 
Rafael Rosa – Não.  610 
 611 
Caroline Kunh – Não? 612 
 613 
Interlocutor não identificado – A senhora não entendeu.  614 
 615 
Rafael Rosa – Terminamos de ler. Artigo 12°.  616 
 617 
Caroline Kunh – 12° No ato do cadastramento, os participantes receberão um 618 
questionário, o qual uma vez respondido será devolvido à equipe técnica até o final dos 619 
trabalhos. Vocês receberam esses questionários na pastinha entregue no cadastramento. 620 
Artigo 13° A Ata da reunião contendo o teor do debate realizado integrará a memória do 621 
processo e será disponibilizada em até 30 dias, na internet, no sítio da SEDUMA. É a 622 
degravação, gente, do material audiovisual, tá? Esse material que está sendo produzido. 623 
Não, não, não. A degravação é a redação de tudo que foi dito aqui, com base no vídeo. 624 
É um processo demorado.  625 
 626 
Interlocutor não identificado – Pode até ser. Mas, então, que a plenária venha a 627 
acontecer somente após todo esse material ser disponibilizado a todos.   628 
 629 
(defeito no áudio) 630 
 631 
Interlocutor não identificado – Pode ligar.  632 
 633 
Luiz Merino – Nós trabalhamos, toda a nossa equipe, há muito tempo coma questão da 634 
preservação. Não só a Briane, como todos os outros arquitetos que aqui estão 635 
envolvidos, trabalharam com essa questão de preservação em Porto Alegre, no Rio 636 
Grande do Sul, há muitos anos e em geral, um dos muitos aspectos que a gente 637 
considera importantíssimo quando a gente trabalha com esse tipo de plano de 638 
preservação ou com a noção de patrimônio histórico com a população envolvida, o 639 
sentido de tentar, digamos, cooptar as pessoas para essa causa. Em geral, o que a gente 640 
encontra são pessoas muito, muito desinteressadas ou as pessoas que participam das 641 
reuniões são pessoa que participam que querem ao contrário, querem evitar as ações de 642 
preservação que são propostas. Para a nossa surpresa, extremamente positiva, não foi o 643 
que aconteceu aqui. Claro que foi em função dos fatos que estão ocorrendo em Brasília. 644 
Há uma grande mobilização e a participação é fantástica no sentido de corroborar a 645 
visão que nós temos de preservação. Então, esse foi o tom. A gente, talvez, seja 646 
desnecessário fazer toda essa preleção e o senhor tem toda razão em talvez, né? Da 647 
gente, né? É nesse sentido, tá? Então, pronto. Tanto é que essa parte inicial eu acho que 648 
eu não vou mais falar, porque a Briane mesmo já comentou esses pressupostos de 649 
preservação são desnecessários. Essas observações iniciais, o Rafael já tinha 650 
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comentado, são os documentos que servem de base para o nosso diagnóstico, nosso 651 
trabalho como um todo. A gente começou lendo e refletindo sobre a obra do Lúcio 652 
Costa, sobre todos os documentos relatórios (incompreensível) Brasília, todos os 653 
parciais e os finais. As recomendações da UNESCO nos foram passadas e estão sendo 654 
agregadas no trabalho. Os planos e projetos do GDF não apenas para aplicá-los no 655 
nosso trabalho, mas para discuti-los do ponto de vista da preservação e da pertinência de 656 
alguns deles do ponto de vista da preservação, para vocês terem muita clareza da nossa 657 
isenção em relação ao GDF, que... Né? A questão do GDF (incompreensível). Nós, 658 
contratados, nós não somos uma equipe técnica que tem RT, ART, responsá... Assina... 659 
Responsável... Somos responsáveis técnicos por esse trabalho. Então, é só para dar o 660 
tom daqui. Bem. A questão histórica é muito importante para nós, evidentemente, para 661 
um plano desse tipo. E o apoio fotográfico, os levantamentos de campo, etc.. Antes de 662 
passar adiante, eu só quero destacar a participação na equipe da arquite... De duas 663 
pessoas que moram, trabalham e vivem aqui em Brasília, que são muito importantes 664 
para nós. A arquiteta e professora da UnB, a Grabriela Tenório, e o arquiteto do IPEA, 665 
que está responsável, Leandro Krause, que é responsável por toda a parte de sócio... 666 
Socioeconômica do trabalho, certo? Bem. A concepção urbanística de Brasília já foi 667 
devidamente colocada pela Briane. Eu só vou apontar alguns aspectos que são 668 
relevantes para a área Sudoeste, Octogonal, que são relevantes para o caso específico, 669 
para a gente depois poder se debruçar mais especificamente sobre essa área aqui. A 670 
questão das escalas, ela é um dos aspectos destacados pelo Lúcio Costa, mas ele não é o 671 
único. A gente apenas utiliza ele como um referencial para o nosso trabalho, porque 672 
ela... A questão das quatro escalas é o objeto do tombamento. Então, o tombamento fala 673 
nas quatro escalas, na preservação das quatro escalas. Então, para nós, a gente trabalha 674 
com setores por uma questão de planejamento, de clareza de planejamento, mas todos 675 
os setores estão organizados dentro das quatro escalas. Ok? Então, é ver como cada 676 
setor se insere ou não dentro do espírito de cada uma das quatro escalas, que eu não 677 
preciso dizer para vocês, que eu vejo que é um público qualificado, mas eu fico em 678 
dúvida se eventualmente não tem alguma pessoa aqui que não conhece isso. Essa é a 679 
minha angústia. De ter um auditório em aberto, o qual é desconhecido de mim, mas eu 680 
vou citar, então, aqui, as quatro. Eu tenho medo que ele me mande calar a boca. Mas é a 681 
escala monumental. Ressal... Que, né? Que... Para nós, a gente coloca em primeiro 682 
lugar. Não que seja mais importante que as outras, mas pelo fato de ser uma capital e eu 683 
acho que foi muito bem resolvido pelo Lúcio Costa a questão da monumentalidade, de 684 
marcar o caráter monumental de uma capital e que conseguiu efetivamente transformar 685 
aquele conjunto de prédios lá num símbolo muito claro não só de Brasília, mas do poder 686 
brasileiro, muitas vezes do Brasil. Em muitos aspectos realmente aquilo entrou como 687 
um símbolo muito forte, altamente imagética a figura do Eixo Monumental, do, do... Da 688 
Praça dos Três Poderes. Eu, eu... Eu preferiria seguir aqui na sequência. São quatro... As 689 
escalas são quatro aspectos importantes na concepção urbanística da cidade pelo Lúcio 690 
Costa. A escala monumental, composta pelo Eixo Monumental. Eu não sei se é isso que 691 
a senhora, né? Pelo eixo central da cidade tem uma série de atividades especificas 692 
relacionadas ao poder e também com algum tipo de diversificação, mas essencialmente 693 
as atividades administrativas. Bom. A escala residencial está em segundo lugar aqui, 694 
mas é uma das mais bem resolvidas em Brasília e é uma... a invenção da superquadra é 695 
realmente uma obra de altíssima qualidade e talvez uma das melhores soluções do Lúcio 696 
Costa, projetuais do Lúcio Costa, pelo excelente envelhecimento dela nesses 50 anos se 697 
resultou realmente numa... num rearranjo das principais contribuições que estavam 698 
sendo discutidas no início do século XX, urbanísticas, sejam as mais racionalistas ou 699 
culturalistas, de cidade jardim, várias soluções. Ele conseguiu faze ruma síntese e uma 700 
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re-proposta dentro de um espírito mais... Um espírito brasileiro, onde ele incorporou 701 
uma série de novidades, que vão ser descritas daqui um pouco mais detalhadas, porque 702 
ela tem rebatimento no setor Sudoeste. A escala gregária é a área central, é a área, né? A 703 
área composta pelos equipamentos de divertimento culturais, bancários, etc. e que dão o 704 
caráter de dinamismo, de animação urbana, deveriam dar para a cidade de Brasília. Aqui 705 
já é uma das escalas onde a gente talvez tenha que analisar com mais cuidado, que 706 
talvez em alguns aspectos ela não funcione tão bem quanto as outras. A escala bucólica, 707 
entretanto, é um dos... Como a Briane colocou muito bem. Representada pelo cinturão 708 
verde no entorno do piloto. Pela... Pela per... Já pela permeabilidade disso dentro da 709 
cidade, né? A cidade, já de 30 anos para cá, quando eu vim pela primeira vez, 710 
pequeninho em Brasília, até hoje, a cidade se tornou uma cidade verde. O plantio de 711 
espécies do Cerrado nos eixos ou dentro das superquadras. O projeto paisagístico do 712 
eixo rodoviário é impressionante. Tem muito da mão de uma pessoa, que a Briane fala 713 
muito, que é o Doutor Osanam, que realmente parece, né? Conseguiu nesses últimos 714 
anos introduzir uma... A escala bucólica muito além de apenas o cinturão verde da 715 
cidade. Aqui está representado, então, esse mapa. Ele não é o mapa exatamente correto 716 
em relação às escalas, porque, por exemplo, a escala bucólica, ela permeia toda a escala 717 
residencial, mas não permeia muito a escala gregária. Então, a gente tem que... É um 718 
mapa... É um mapa exemplificativo, não é? Bem. Então, a questão dos dois eixos é 719 
importante. Eu vou só citar aqui, porque ele marca tanto uma cruz. Mas ele não era uma 720 
pessoa religiosa. Ele também é um símbolo do urbanismo romano, o cardo e o 721 
decumano. È uma demarcação de território. É simbólico em muitos sentidos e é muito 722 
forte e foi muito eficaz na estruturação da cidade. O caso é que essa cruz lançada pelo 723 
Lúcio Costa, no ponto que ela... E ele... Ela foi lançada no projeto original, houve um 724 
deslocamento dessa cruz em direção ao lago, por sugestão de um dos membros da 725 
equipe do concurso e isso gerou justamente o espaço maior onde se insere hoje a região 726 
Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, sobre a qual a gente vai tratar. A escala monumental eu 727 
já comentei. Destaco nela o eixo da esplanada dos ministérios e a praça dos três poderes 728 
como duas soluções completamente distintas, urbanísticas, mas altamente 729 
complementares. Uma muito barroca, né? Que é o eixo da Esplanada dos Ministérios. 730 
Outra muito clássica, que é a Praça dos Três Poderes, a sua forma triangular. As 731 
superquadras, eu comento um pouquinho mais detalhadamente, porque ela se rebate 732 
parcialmente no projeto do... Implantado no Sudoeste, aqui perto. Uma superfície 733 
quadrada, de cerca de 200 por 200 metros, com um cinturão verde envoltório. Uma 734 
única entrada, tráfego apenas local no seu interior, tráfego de velocidade na parte 735 
externa, com 11, nove, 10, 11 blocos dispostos sempre ortogonalmente entre si, né? 736 
Sobre pilotis, com seis pavimentos, que ele considerava uma influen... né? Uma... Ele 737 
trouxe isso um pouco de Paris, da escala de... Dos prédios Hausman em Paris, mas 738 
também ele dizia que é uma escala que permite que a mãe do último pavimento veja, 739 
grite até com o filho, chame um filho que está brincando ali embaixo. Um certo 740 
controle. Desculpe.  741 
 742 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 743 
 744 
Luiz Merino – Exatamente. Então, tem esse aspecto. Cada quadra dessas... Aqui está 745 
uma imagem dos, dos... Do cinturão verde, que hoje já está plenamente configurado, 746 
mas quatro quadras dessas formam uma unidade de vizinhança, como conceito da 747 
cidade jardim, que é trazido para cá, mas de uma forma diferenciada. Que inclui 748 
entrequadras de equipamentos sociais, comunitários, igrejas, escolas e quadras locais de 749 
comércio local para atendimento desse grupo de duas a duas dessas superquadras. Ok. 750 
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Bem. Essa questão da escala bucólica eu acho que já comentei, né? A questão que para 751 
nós é muito importante. A escala bucólica como esse colchão de amortecimento em 752 
torno da cidade. Ela vai além simplesmente da área tombada para nós. A primeira 753 
atitude que nós tomamos dentro da equipe foi visitar Brasília e fazer todo o percurso do 754 
contorno da estrada de contorno, tirando fotografias de todos os pontos de visadas 755 
externas para dentro, verificando problemas, como, por exemplo, Águas Claras e outras 756 
insurgências na paisagem. Depois, nós subimos na Torre de TV, fizemos o mesmo olhar 757 
de dentro para fora, vendo também problemas potenciais e existentes que impeçam a 758 
visualização e depois também verificamos de dentro da cidade em diversos pontos as 759 
visadas internas da cidade, porque sempre a gente a possibilidade de ver aquele 760 
contorno em volta daqueles morros baixinhos que vocês tem aqui em volta, 761 
perigosamente baixinhos, porque um prédio um pouco mais alto ali impacta e esse 762 
morro baixinho, só quero complementar a questão do céu, ao meu ver, é que faz esse 763 
céu ser tão grande, porque se esses morros fossem altos, que nem no Rio, a visão do céu 764 
já seria menor. Desculpe. Eu não sei se estou dizendo uma obviedade, mas é essa 765 
visão... Esse morro baixo é que dá essa escala do céu de vocês. O céu é o mesmo para 766 
todos nós, né? Então, esse controle desse entorno, desse, desse... Dessa muralha é muito 767 
importante, é tão importante quanto a preservação do conjunto tombado interno. Bem. 768 
Aqui estão os valores principais. Todos já foram citados por Brasília. Por... Pela Briane. 769 
Desculpe. Eu só ainda destaco a qualidade da arquitetura isolada de Brasília. Também 770 
existem prédios fantásticos aqui. Isso não foi comentado. E o sentido de unidade e 771 
ordenação. O que eu quero dizer com isso? É um aspecto que é o que diferencia vocês 772 
das nossas outras cidades, como Porto Alegre, outras tantas. É uma cidade que tem 773 
claramente um sentido de unidade e de ordem. Mesmo com diversidade de arquiteturas, 774 
mas isso é uma qualidade, que para nós que vivemos em cidades que cada prédio de 775 
uma altura, um prédio que tem um recuo ou outro, que tem... Né? Tem afastamentos 776 
diferenciados, materiais diferenciados, épocas construtivas diferentes, né? Feitas por 777 
dive... Muitas vezes sem critério de contigüidade entre os prédios. Para nós, é algo que 778 
realmente causa espanto ao chegar em Brasília. Tu circular pelo eixo rodoviário e ter 779 
aquela unidade de altura, de afastamentos, aquela... Aquele ritmo que se repete quadra a 780 
quadra. Realmente é um aspecto absolutamente fantástico aqui. Sempre sabendo que 781 
tem... Destacando que em alguns pontos da cidade o Lúcio Costa previu a diversidade 782 
mesmo, para fazer o contraponto a isto. Como por exemplo no setor gregário, na escala 783 
gregária. Não falei dos acampamentos de Brasília. Porque a gente vai deixar para 784 
comentar isso melhor na reunião de sábado, nós vamos incluir a Vila Paranoá porque 785 
ela tem tudo a ver com o eixo... (incompreensível) Planalto. Desculpe. Que ela tem tudo 786 
a ver com o eixo, o eixo monumental. Está ali próxima. Foi construída para... Próxima à 787 
Praça dos Três Poderes, depois deslocada. Então, está vinculada àquele eixo. Bem. A 788 
localização da nossa área está aqui. ela fica ao lado do parque... 789 
 790 
(intervenção feita fora do microfone) 791 
 792 
Luiz Merino – Claro. A gente... Inclusive, poderemos incluir essa. Vai haver uma 793 
seleção das áreas que vão ser apresentadas, como a gente teve que fazer ontem. Mas a 794 
Vila Planalto certamente vai ser apresentada no sábado.  795 
 796 
(intervenção feita fora do microfone) 797 
 798 
Luiz Merino – Eu já respondi. 799 
 800 
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(intervenção feita fora do microfone) 801 
 802 
Luiz Merino – Eu tinha comentado que a gente vai apresentar a Vila Planalto, mas 803 
podemos apresentar as outras também, que também foram feitos os levantamentos de 804 
todos os outros antigos acampamentos da cidade de Brasília. Eu estou numa situação 805 
aqui que fica um pouco difícil, porque eu tenho que organizar o meu pensamento, mas 806 
eu sinto esse tipo de reação, eu fico... Para mim é difícil de seguir adiante. Bem. Então, 807 
aqui, a localização da nossa área. Ela está marcada aqui. Ela fica cercada, delimitada 808 
pelo eixo monumental ao norte, pelo parque da cidade a leste e pela EPIA... Aqui está 809 
demarcada a EPIA para o la... No lado Oeste. Bom. Essa região administrativa 810 
Sudoeste/Octogonal, ela é constituída pelos setores das áreas octogonais, Sudoeste, 811 
Hospital das Forças Armadas, mas também cabe um destaque para as quadras 812 
econômicas que estão localizadas dentro do setor Sudoeste. As quadras... As quadras 813 
sudoestes, do setor sudoeste foi implantado em 88, ou seja, são as... Todas essas áreas 814 
são áreas bastante mais recentes do que o plano piloto propriamente dito. São áreas 815 
construídas no final da década de 70, início da década de 80, como o caso da Octogonal, 816 
ou no final da década de 80, início da década de 90. Então, são áreas cuja a participação 817 
dentro da preservação do Plano Piloto tem um caráter bastante diferenciado do que é o 818 
caso do Plano Piloto propriamente dito. Ok. A Octogonal, ela, então... As primeiras 819 
aprovações são de 1974, do projeto. Depois ela começa... São sete... Das oito quadras, 820 
sete já foram concluídas, num total de cerca de 12 mil habitantes. É composta 821 
essencialmente por um padrão de famílias de classe média, classe média alta. O Setor 822 
Sudoeste, ele é fruto... ele não é projeto do Lúcio Costa, mas ele é fruto das propostas 823 
do projeto Brasília Revisitada, que previam seis áreas novas de habitação no entorno de 824 
Brasília. Uma delas era justamente esse setor aqui. Ele... O Lúcio Costa fez algumas 825 
proposições de como esse setor deveria ser configurado e ele, logo após a publicação do 826 
Brasília Revisitada, no ano seguinte, em 88, ele já começa a ser edificado e hoje é um 827 
dos setores mais bem configurados desse conjunto de áreas que a gente vai destacar 828 
aqui. A localização, então, as quadras econômicas Lúcio Costa no alto, o setor Sudoeste 829 
nessa parte aqui central, um pouco abaixo um setor muito pequeno, que é o Setor 830 
Hospitalar Local Sudoeste, e mais ao sul, vamos dizer, o setor Octogonal, onde a gente 831 
está aqui, o Cruzeiro, então, a oeste. Alguns aspectos interessantes desse setor é a 832 
diversidade de propostas urbanísticas que a gente encontra aqui. A gente encontra desde 833 
uma reinterpretação ou uma adaptação da proposta das superquadras das Asas Norte e 834 
Sul no setor Sudoeste, composto por uma série de superquadras, de cerca de 240 metros 835 
por 240 metros, no entanto, com uma alteração sutil. As quadras comerciais não são 836 
mais nas laterais, como entrequadras, formando unidades de vizinhança. Não há essa 837 
noção das unidades de vizinhança aqui. É um conjunto contínuo de... Uma linha 838 
comercial na primeira avenida, contínuo, próximo dessas superquadras, mas não 839 
formando aquelas identidades locais que existem nas superquadras. Entretanto, as 840 
entrequadras existem. Não estão todas implantadas. Estão parcialmente implantadas, 841 
mas existem. Previstas que nem nas superquadras das asas, para atividades de 842 
equipamentos sociais, culturais. Depois, o setor das quadras econômicas Lúcio Costa 843 
são esses que são esses xis em verde. Eles tem um formato. É um projeto do Lúcio 844 
Costa propriamente dito. Foi projeto dele, da década de 80. Onde ele propõe... A gente 845 
vai ver isso mais em detalhes. São quadras que formam pequenos vês com praças nos 846 
milhões e é onde nos vértices desses vês a gente encontra, então, equipamentos 847 
culturais. Prédios mais baixos, sobre pilotis, com três pavimentos. E as octogonais, 848 
como o nome já diz, são octógonos, são condomínios fechados, propriamente fechados, 849 
telados, cercados, com equipamentos todos internalizados e espaços residuais no 850 
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entorno. É uma proposta completamente diferente das outras que se encontram em 851 
Brasília, pelo menos na parte do Plano Piloto. Existe uma área central, que é... 852 
originalmente é uma projeção, é uma área a ser construída. Não foi construída ainda e 853 
que tem um tratamento de parque e que é uma área que tem que ser discutida. Bem. 854 
Essa parte do setor Sudoeste é uma imagem para mostrar. Então, é uma imagem aere 855 
que mostra bem essa rua central comercial, separada por uma via de pedestres nos 856 
fundos. Então, depois, iniciam-se as superquadras propriamente ditas. Cada superquadra 857 
mede, como eu tinha dito, 240 por 240 metros. São blocos residenciais. São de 9 a 11 858 
blocos em laminas ortogonais, com a mesma altura proposta para as asas. Elas tem seis 859 
pavimentos sobre pilotis. Não há nenhum tipo de gradeamento e também não há 860 
gradeamento externo das superquadras. E equipamentos esportivos, de lazer, alguns 861 
quiosques, alguns regulares e outros não, se encontram no interior dessas superquadras. 862 
Também na quadra sudoeste a gente encontra os equipamentos comerciais em linha. 863 
São blocos de um pavimento sobre pilotis, com área... Subsolo comercial, não é? E 864 
entrequadras, algumas delas estão ocupadas com equipamentos sociais e coletivos, mas 865 
nem todas se encontram ocupadas ainda. Os re... Isso é concepção. Depois a gente vai 866 
entrar com fotos, como se a gente fizesse uma circulada por dentro das áreas ao nível do 867 
observador. O setor Octogonal, ele é delimitado. São essas sete... Esses sete 868 
condomínios fechados, cercados por uma via de contorno de alta velocidade, na qual se 869 
plugam, como eu coloquei ali, quadras residenciais isoladas umas das outras, acessadas 870 
por um único acesso controlado, cercadas, talvez melhor do que cercadas, teladas. Não 871 
há uma cerca propriamente dita, é uma tela, mas a diferença é muito sutil, né? Os 872 
equipamentos coletivos e de lazer são no interior dessas quadras. Tem um caráter 873 
exclusivo dos moradores e os equipamentos de comércio e sociais ficam nos interstícios 874 
das quadras. Como em todo Brasília, entre esses interstícios surgem outros 875 
equipamentos não previstos originalmente, como comércios, feiras, quiosques, alguns 876 
deles, eventualmente, regularizados. Então, aqui é uma imagem mais detalhada de 877 
algumas... De duas dessas áreas, né? Das octogonais. Onde a gente vê uma tipologia 878 
arquitetônica multi-familiar. Todos eles são multi-familiares. Permanece os seis 879 
pavimentos sobre pilotis, dos quais Lúcio Costa, no Brasília Revisitada, já tinha dito 880 
que não deveriam ultrapassar de maneira alguma esses seis pavimentos e que os gradis 881 
não deveriam ser aceitos. Isso são as palavras do Lúcio Costa. A gente tem sempre 882 
analisado o que ele diz a respeito das áreas pré-existentes. O sistema viário, ele tem 883 
sempre uma via de contorno periférica ou, ás vezes, um anel interno para a distribuição 884 
da circulação dentro dos... O que se encontram também são vias de circulação de 885 
pedestres internas ao telamento, onde a, né? Densamente arborizadas, as partes internas, 886 
as externas não. Ali dentro, então, esses caminhos de corrida, de jogen, ocorrem debaixo 887 
das arvores, muitas flores, muito bem tratado paisagisticamente cada um desses espaços 888 
internos. As quadras econômicas Lúcio Costa. Aqui tem um crokie do projeto dele 889 
propriamente dito. Como eu falei, com três pavimentos sobre pilotis, formam esses 890 
pequenos vês, que, às vezes, estão emborcados frente a frente, formando pequenas 891 
praças, mas de qualquer forma, nos vértices desses vês, de um lado e de outro são 892 
colocadas ou igrejas, ou creches, ou escolas, ou pequenas praças e no interior as praças 893 
e também creches ocorrem nesse interior. Apesar de chamar... De serem chamadas 894 
quadras econômicas, originalmente, hoje em dia já tem uma ocupação claramente de 895 
classe média, classe média ou alta. O setor hospitalar local, ele é um setor pequeno, 896 
localizado entre esses outros setores aqui. Pertence às forças armadas. Ele está em parte 897 
ocupado pelo Hospital das Forças Armadas, parte ocupada por blocos residenciais de 898 
funcionários ou de pessoas vinculadas às forças armadas, com áreas de lazer privativas. 899 
O acesso é totalmente controlado. Ele é totalmente cercado. Há várias projeções não 900 
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ocupadas e há uma integração muito precária com o setor Sudeste, que é lindeiro, por 901 
conta desse cercamento. Aqui algumas imagens, então, de paisagens características que 902 
a gente encontra aqui. Os acessos controlados às áreas octogonais, as fitas baixinhas de 903 
comércio no setor Sudoeste, os blocos residenciais do setor Sudoeste e das quadras 904 
Lúcio Costa a partir de uma vista interna. Elas formam esse escalonado. Bom. Dinâmica 905 
populacional. O Décio já tinha colocado na aula... Aula... Na reunião passada. Há uma 906 
questão que é chave na conceituação do nosso plano. Brasília vem tendo um 907 
crescimento. Brasília, o setor, o plano piloto, os setores objeto do nosso trabalho, tem 908 
tido um crescimento populacional muito pequeno. Não é negativo, mas é um 909 
crescimento muito pequeno. Os setores, esse, Plano Piloto, Sudoeste, Octogonal vem 910 
tendo um crescimento cada vez menor. Enquanto que o resto de Brasília não. Esse 911 
cresce fantasticamente. O que indica do nosso ponto de vista que já não há mais 912 
pressões para um tipo de desenvolvimento, como, às vezes, se imagina para outras 913 
cidades. O que se pode conceber é que a gente está numa situação em que a gente possa 914 
pensar não tanto na construção de áreas e mais áreas novas, ou densificação, como já se 915 
falou muito das superquadras, por exemplo, de outros setores, mas na qualificação do 916 
que existe dos espaços abertos, dos espaços públicos, dos equipamentos para a 917 
população que já existe aqui, que já vive aqui. No caso específico do setor 918 
Sudoeste/Octogonal, além disso, os indicadores, digamos, populacionais são muito 919 
similares ao do Plano Piloto como um todo, da parte das asas, mas em termos de níveis 920 
de renda, etc., mas o que se observa igualmente ao fato do que ocorre nas superquadras 921 
é uma população quase 60... 64% da população está acima dos 15 anos. Certo? É uma 922 
população, né? Grande parte da população tendendo à maturidade. Esse é um dado que 923 
é importante. A gente tem consideração, porque ele é... tem decorrências em termos de 924 
planejamento urbano para o futuro. Bem. Alguns aspectos que a gente considerou 925 
importante nas quadras Lúcio Costa. A questão dos tipos edilícios, muito uniformes. 926 
Muito uniformes em termos de número de pavimentos. São todos em três pavimentos, 927 
com pilotis. Os pilotis são todos abertos. Não há nenhuma grade. Não se encontra uma 928 
grade aqui embaixo. A relação... A gente coloca em direta com o espaço público, que 929 
vocês vem nessa imagem, que entre o prédio e a rua existe um espaço, que no momento 930 
foi ocupado por áreas de estacionamento dos moradores. Bem. Mas isso torna... Esse 931 
afastamento é um aspecto importante em relação à composição dessa área. Nos espaços 932 
públicos. Deixa eu voltar essa imagem aqui, porque a primeira coisa que eu comento é 933 
os passeios inexistentes. Nisso que vocês estão vendo nessa imagem é geral dentro 934 
desse subsetor. Não existe uma calçada continua, muito menos arborizada. As pessoas 935 
tem que caminhar pelo meio da rua ou no meio dos carros estacionados. Bem. As praças 936 
são gramadas essencialmente. Algumas arborizadas. Tem alguns equipamentos 937 
próximos às praças, mas aquela questão de uma praça tratada paisagisticamente, com 938 
brinquedos, com um desenho de piso, ou com recantos, ou algum tipo de equipamento 939 
melhor, como uma fonte, né? Isso não existe. E além disso, os espaços públicos 940 
apresentam uma farta distribuição de equipamentos comunitários. Há muitas igrejas, 941 
escolas, creches. Aparentemente, está bem atendido nesse quesito. O padrão das 942 
edificações é um padrão bom. Estão bem conservadas. São de boa qualidade. Eu volto a 943 
destacar a questão da ausência total de gradeamento dos pilotis. Arborização não. A 944 
arborização... Uma ausência de arborização nas vias secundárias e ela é parcial essa 945 
arborização nos espaços coletivos. Já os espaços privados são bem ajardinados e bem 946 
cuidados pelos moradores. A gente vê que há uma organização dos moradores nos 947 
blocos no sentido de manter esse ajardinamento, ou seja, plantas ornamentais, canteiros, 948 
etc. dentro dos espaços privados. Em termos de usos, então, edifícios multi-familiares, é 949 
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o que predomina. Há um ou dois blocos de comércio e serviço local e farta presença de 950 
elementos locais, como eu tinha dito. As obser... 951 
 952 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 953 
 954 
Luiz Merino – Sim. Mas... Desculpe. Tem to... Absolutamente, toda razão. O que eu 955 
quis dizer é que é no entorno imediato da sua própria residência. Eles não plantam 956 
jardins nos vizinhos e também não ajardinam as pracinhas ali adiante. É isso que eu 957 
quis... Realmente. A observação... Observações e aspectos marcantes. Um projeto 958 
urbanístico de qualidade. Centrado... É um projeto que é centrado nos espaços públicos. 959 
Os espaços públicos é que articulam a localização dos prédios e não o que a gente 960 
encontra em algumas outras áreas em que são, na verdade, um amontoado de blocos. 961 
Não aqui em Brasília, evidentemente, eu estou falando em outros exemplos, né? Mas é a 962 
partir do... O espaço público é o articulador da disposição dos prédios privados. Isso 963 
garante uma qualidade imediata para quem circula pela área. Bem. A ausência total de 964 
grades, é garantida, segundo os depoimentos das pessoas que estão lá, por vigilância 965 
eventualmente e por câmeras. Mas também pela presença constante de pessoas nas ruas, 966 
que isso também é uma das coisas que mais garante segurança numa cidade. E ausência 967 
de passeios claramente delimitados e tratados. Eu estou indo agora para a Octogonal. 968 
Depois ainda falta mais as outras duas. A gente já se encaminha um pouco para o fim. 969 
Eu espero que nesses próximos 15 minutos eu termine. Vou ser mais objetivo. Então, na 970 
octogonal, os tipos edilícios são seis pavimentos sobre pilotis, dentro dos condomínios, 971 
tá? Seis pavimentos sobre pilotis. Ausência de gradeamento nas projeções e um bom ou 972 
excelente padrão construtivo e um bom estado de conservação dos prédios. Também 973 
encontramos equipamentos comerciais, comércio local, com três pavimentos... Dois 974 
pavimentos sobre pilotis, com uso misto. Encontra-se residências nesses blocos. Uma 975 
coisa que nos pareceu interessante. Uma relação indireta com o espaço público afastado 976 
do sistema viário. Os espaços públicos, fora das áreas privativas, a gente encontra 977 
passeios sem seqüenciamento, com pouca arborização, equipamentos de mobiliário 978 
urbano deficientes, com pouca qualidade, ocorrência de vários quiosques, bares, 979 
feirinhas também. Tem uma pe... Ocorrem feiras muito utilizadas pela população ali em 980 
volta e há diversos equipamentos comunitários já previstos no projeto original, como 981 
igrejas, escolas, como essa que a gente está, clubes e etc. A questão da arborização e 982 
ajardinamento, ela é completamente diferente. Essa foto mostra as duas situações. 983 
Mostra uma... Um espaço entre dois condomínios, completamente sem arborização, sem 984 
nenhum tipo de ajardinamento. É um espaço quase que residual. As telas de cada lado e 985 
aí sim a farta... O farto plantio de arborização dentro dos condomínios. Aspectos 986 
marcantes. Um projeto urbanístico... Esse projeto promove a boa sociabilidade e 987 
ambiência urbana no interior das áreas privativas. Aqui eu não sei se eu posso falar em 988 
áreas privativas, mas quase que, né? Então, nesse caso aqui existe. E baixa qualidade 989 
dos espaços circulantes. Esse tipo de... Foi moda na década de 80 esse tipo de 990 
implantação em octógonos, ou circulares. Em porto alegre nós temos vários, né? O 991 
Ruben Berto é famoso. É a mesma coisa. Dentro tu cria uma ambiência. Todos vol... É 992 
muito introspectivo. É vol... É típico de uma determinada época ou duma determinada 993 
mentalidade em que as pessoas vivem voltadas para dentro e o exterior é muito difícil 994 
de articular essa parte externa.  995 
 996 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone)  997 
 998 
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Luiz Merino – Exatamente. Exatamente. Dos irmãos Roberto, não é? Acho que dos 999 
irmãos Roberto. A segurança é garantida por um pilamento, um fechamento total das 1000 
áreas privativas, vigilância, câmeras e controle de acesso. Destacasse também como um 1001 
aspecto marcante a existência de uma projeção desocupada no interior do conjunto, 1002 
tratada como praça, mas é uma projeção. O setor hospitalar é um setor pequeno. Ele 1003 
apresenta, na verdade, duas tipologias básicas, vamos dizer assim, que, claro, que é o 1004 
prédio do Hospital das Forças Armadas, mas existe também o conjunto, mas existe 1005 
também um conjunto de prédios residenciais mais baixos, com três pavimentos. É uma 1006 
área também totalmente gradeada e com o acesso totalmente controlado. A gente 1007 
encontra nas partes externas algumas espécies de como seriam pequenas praças. Não há 1008 
praças... Não é uma praça isso aqui, oficial, uma área verde pública, vamos dizer assim, 1009 
mas é uma área que foi tratada como se fosse uma praça e é utilizada pela população 1010 
que está aguardando ou que está fazendo visitas, etc. nesse conjunto. Os... Os passeios 1011 
estão muito bem conservados. Os poucos passeios que tem dentro dessa pequena área. 1012 
Uma arborização adequada. Os usos são o hospitalar e residencial. O setor Sudoeste, 1013 
então, os tipos edilícios predominantes, é claro, evidentemente, o tipo residencial 1014 
básico, de seis pavimentos e sobre pilotis, com uma... Os pilotis totalmente abertos. 1015 
Uma ausência total de gradeamentos nas projeções e garagens subterrâneas. Nesse caso 1016 
aqui realmente subterrâneas. Entre... Há um outro tipo edilício, que é os comércios, os 1017 
comércios da primeira avenida, como eu disse, um pavimento sobre pilotis mais um 1018 
subsolo e entre eles existem, então, esses caminhos de pedestres que são realmente 1019 
faixas que fazem a transição. Elas realmente funcionam como uma faixa de 1020 
amortecimento ou de transição entre um tipo completamente diferente de equipamento 1021 
do outro. Diferentemente do que acontece, às vezes, nas asas. Ok. Favorece também 1022 
isso o fato de que a topografia nesse setor, ela vem caindo e vem sendo acompanha 1023 
pelas quadras, enquanto... E a quadra... O setor comercial foi colocado ao longo da 1024 
topografia, ou seja, ele é praticamente todo no mesmo nível, enquanto que nas asas a 1025 
gente tem o fato de que esses comércios são em ladeiras. Então, isso faz todo uma 1026 
diferença do tipo também de relação que a gente tem entre esses dois tipos edilícios. Já 1027 
estou terminando. Na frente, a relação já não é tão agradável quanto na parte frontal por 1028 
conta desses estacionamentos, que não tem nenhum tipo de arborização. São muito mal 1029 
organizados na maioria dos casos. Muito difícil a hora de entrada, de saída. Muito 1030 
pouco claras as circulações internas e cria, na verdade, um tipo de barreira visual em 1031 
relação aos prédios, que não é das mais agradáveis, apesar de ser um equipamento 1032 
necessário e que vem a suprir, de uma certa forma, a gente vê que é uma reflexão... 1033 
Houve uma reflexão sobre a experiência anterior das asas, no sentido de que nas asas 1034 
não há claramente um espaço suficiente para a implantação de estacionamentos e aqui 1035 
foi contemplado isso no projeto, mas acho que há uma necessidade de cuidado em 1036 
termo de pavimentação e de arborização desse... das áreas de estacionamentos frontais. 1037 
Um aspecto que diferencia totalmente o setor Sudoeste das asas é a ausência de uma 1038 
faixa de vegetação envoltória, clara e bem definida, bem demarcada, como já está 1039 
implantado, já está configurado nas asas. A gente tem uma vegetação plantada aleatória 1040 
que não configura propriamente uma... E de pequeno porte, que não configura um 1041 
cinturão verde, vamos dizer assim como era a proposta do Lúcio Costa para as 1042 
superquadras. Entretanto, no interior das mesmas, a gente encontra um tratamento 1043 
paisagístico adequado, de boa qualidade nas áreas adjacentes. A gente encontra em 1044 
termos de usos além das residências multi-familiares e dos comércios que a gente tinha 1045 
comentado antes, a gente encontra alguns equipamentos de serviços locais, de comércio 1046 
local, alguns quiosques, alguns deles são lotes, já são lotes regularizados e outros não. E 1047 
diversos equipamentos locais, como creches, escolas, centros de saúde, dentro do 1048 
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padrão que vocês estão acostumados aqui na cidade de vocês. Eu falei postos de saúde. 1049 
Centros. É. Eu acho que aqui foi um equivoco. Tá certo. Esse aprimoramento a gente 1050 
vai... Agradeço... Agradeceremos a contribuição. Vamos... Eu acho que está... É a 1051 
última. Não tem uma marcação aqui, mas eu acho que é a última. São observações e 1052 
aspectos marcantes do Sudoeste. Então, é um projeto urbanístico que promove uma boa 1053 
ambiência urbana, uma boa sociabilidade no interior das áreas privativas. Esse comércio 1054 
em linha ao nosso ver parece bastante eficiente. Ele é bem diversificado e é bastante 1055 
eficiente em termos... Do ponto de vista do comerciante é bastante eficiente, porque tu 1056 
tem uma sequencia contínua de comércios. Permite ao usuário seguir adiante de uma 1057 
forma contínua, mesmo que não muito cômoda, mas contínua, passando de um setor 1058 
para o outro. É uma forma tradicional, a rua comercial. As interrupções dos setores 1059 
comerciais, elas funcionam bem para comércios locais, mas aqui, neste caso, para esse 1060 
tipo de comércio permite, inclusive, a evolução de um comércio local para um comércio 1061 
até de caráter mais amplo. Ou seja, que atenda uma área mais ampla. O fato dos blocos 1062 
não terem gradeamento nas projeções, nem no contorno das superquadras, me parece 1063 
um aspecto marcante, significativo. Acho que isso é, né? A ser discutido e é importante 1064 
realmente. Cercas vivas, mas é diferente do que ocorre aqui na área octogonal, que é um 1065 
cercamento, é uma interrupção, uma... Pois é, mas... Não. Então, tá. Vamos discutir logo 1066 
em seguida. E o fato das entrequadras não estarem totalmente ocupadas coloca em 1067 
questão, inclusive, o tipo de ocupação que poderá vir a ter ali. Ok. Então, tá? Eu 1068 
agradeço a atenção e a gente parte, então, já para as etapas seguintes. (aplausos).  1069 
 1070 
Caroline Kunh – Pessoal, o seguinte. A gente já tem uma lista, que as pessoas foram 1071 
solicitando colocar seus nomes. Se mais alguém quiser adicionar o seu nome, por favor. 1072 
Benedito. Como? RI. Eliete. Mais alguém? Eliete. Paulo. Ah, tá. O outro. Só para que a 1073 
gente não torne o processo muito cansativo, a gente vai fazer em blocos de três 1074 
perguntas e daí as respostas. Três perguntas de vocês, colocações e a argumentação. 1075 
Sim. Tivemos 12 inscritos. Só relembrando, a princípio são três minutos, tá? A primeira 1076 
pessoa que se inscreveu é Armando. É. Contribuições, colocações. Enfim. Armando. Eu 1077 
não... Armando.  1078 
 1079 
Armando Ouak – (intervenção feita fora do microfone) 1080 
 1081 
Caroline Kunh – Senhor Armando, já passamos de quatro minutos e meio. Vamos 1082 
chamar o próximo. Por favor, o senhor Elber.  1083 
 1084 
Armando Ouak – (intervenção feita fora do microfone) 1085 
 1086 
Elber Rocha Barbosa – (intervenção feita fora do microfone). (aplausos).  1087 
 1088 
Caroline Kunh – Obrigada. Suely. Suely. Acho que tem que falar um pouquinho mais 1089 
perto.  1090 
 1091 
Suely F. N. Gonzales – (intervenção feita fora do microfone). (aplausos).  1092 
 1093 
Caroline Kunh – Pessoal, agora, só para a gente... Vamos experimentar, então, as três 1094 
perguntas, as três respostas, então.  1095 
 1096 
Luiz Merino – (intervenção feita fora do microfone) responde mais alguma coisa. 1097 
Então, tá. Então, eu vou começar respondendo conjuntamente a questão do senhor 1098 



23 
 

Barbosa. É Barbosa e da Dona Sueli, que eu... Não, o Armando depois eu comento a 1099 
dele, que é o primeiro... Que são... Na verdade, vocês colocaram a mesma questão para 1100 
nós, né? A questão da visão do usuário, que eu acho que é um aspecto fundamental. 1101 
Quando o senhor estava explanando, eu estava anotando aqui coisas que no fundo foram 1102 
depois ditas por ela. Então, ela praticamente respondeu enviesado para o senhor. São as 1103 
sugestões, várias descaracterizações que foram ocorrendo e que mais do que ninguém 1104 
vocês tem condições de conhecer não apenas pelo fato da gente ser do Rio Grande do 1105 
Sul, mas porque a visão técnica é muito parcial. A visão do arquiteto é uma, a visão do 1106 
médico é outra, mas o que a gente realmente precisa no final das contas é uma visão 1107 
técnica mais conjunta, mais ampla e o diagnóstico, ele só se faz com a visão do governo 1108 
sim como o senhor disse, a visão técnica, uma visão do usuário e muitas outras de 1109 
especialistas que devam ser chamados para completar esse sentido de análise, na 1110 
verdade, de um organismo urbano que é sempre da mais alta complexidade. Então, 1111 
realmente a visão governamental está presente. Está presente a visão técnica. A gente 1112 
assume que a gente coloca os aspectos que são mais relevantes do ponto de vista de uma 1113 
equipe formada essencialmente por arquitetos, mas a gente precisa desse momento aqui. 1114 
A gente precisa ter esse retorno de uma forma sistematizada dos principais problemas 1115 
que vocês encontram, que vocês enfrentam aqui. É o que eu tinha colocado aqui, né? 1116 
Que diagnóstico é uma construção que só se completa com a visão da população. Foi o 1117 
que depois a Sueli acabou dizendo por mim logo em seguida. Concordo com a questão 1118 
de inclusão do centro meteorológico. Eu gostei dessa sugestão de... Não que não tivesse 1119 
sido considerado, mas de... Do jeito que o senhor colocou, de incluir pela preservação 1120 
dele, pela beleza dele, porque exatamente esse é o tom de um plano de preservação. Não 1121 
é apenas identificar os problemas, mas também identificar as coisas boas. Isso é que eu 1122 
discordo um pouquinho da professora Sueli, no sentido de que a gente também não 1123 
identifique só os problemas. Não... A gente identifica todos os problemas. A gente se 1124 
preocupa em identificar os aspectos positivos, porque num plano de preservação o foco 1125 
é esse, é esse, é garantir que as coisas boas que existem não se percam. Esse é o foco 1126 
principal. Porque a pior coisa é a gente ter uma transformação de algo bom que existe 1127 
em algo ruim, que é o que mais se vê em cidades que se transformam, que tem uma 1128 
dinâmica muito intensa. Certo? Essa questão, então, da metodologia proposta pela 1129 
professora Sueli como uma leitura que não é apenas o diagnóstico do arquiteto, mas ela 1130 
tem que ser uma leitura completa, é o que a gente está procurando com essa sistemática 1131 
de todas as reuniões plenárias, prévias, o site, as consultas à população, os momentos 1132 
de, de, de... onde vai ter os seminários técnicos, as audiências, toda essa questão do 1133 
envolvimento da população e que eu digo para vocês que é um momento chave, é um 1134 
momento inédito para vocês aqui em Brasília. É tipo assim, é... É, para nós também, 1135 
mas acho que para vocês, porque essa mobilização, ela não é comum. Eu posso garantir 1136 
para vocês. Ela não é comum em planos de preservação ou planos diretores, etc. como 1137 
um todo. É um momento também que você tem que se dar conta de que a gente tinha 1138 
sempre... Antes dessa confusão toda, eu vou falar uma coisa aqui. eu vou... Eu vou falar 1139 
porque eu estou falando como Luís Melilo, não estou falando como equipe técnica. Eu 1140 
estou falando, eu, tá? Antes de começar essa confusão todo, a gente se preocupava, 1141 
porque a gente tem experiência com planos diretores, com o que ia acontecer com o 1142 
plano depois lá na Câmara, sabe. A gente tinha essa preocupação, porque eles, às vezes, 1143 
deturpam todo um trabalho construído com a comunidade e técnico. Então, a gente tinha 1144 
muita preocupação.  1145 
 1146 
(intervenção feita fora do microfone) 1147 
 1148 
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Luiz Merino – Não. Não perdi a preocupação, mas nesse momento, a um tal olhar 1149 
sobre essa Câmara, tu entende? A um tal controle... Uma total indignação com isso, que 1150 
eu acho que é o momento de se fazer um plano excelente, com que realmente se queira 1151 
um plano de preservação mesmo de Brasília, com, com... Pois é. Isso é uma coisa e a 1152 
outra coisa... Pois é. Até pode dizer. Mas é uma oportunidade. É. Que pena. Que pena. 1153 
Porque me parecia um momento especial. Tudo bem. Um outro aspecto na... Um outro 1154 
viés para essa mesma questão... Como é o seu nome? Desculpe. Fernando. Um outro 1155 
viés para essa mesma questão é assim. Nós pensamos dentro do plano, é assim. Olha, 1156 
esse é um plano que ele tem dois patrões. A gente tem... É um plano que é para o 1157 
governo do Distrito Federal, mas também é um plano de preservação encomendado pelo 1158 
IPHAN. Se o... Né? A gente também se garantir dentro dos órgãos federais de que esse 1159 
plano sendo aprovado, ele pode ser uma garantia de que não se descaracterize. É. Eu 1160 
coloquei uma visão pessoal minha. É. Isso é verdade. Também pode ser, eventualmente, 1161 
mas a gente... Pode ser es... A gente está pensando estratégias. É isso que eu estou 1162 
querendo lhe dizer. E a gente tem que pensar estratégias conjuntas, tá? A questão da 1163 
com...  1164 
 1165 
Interlocutor não identificado – (intervenção feita fora do microfone) 1166 
 1167 
Luiz Merino – É isso. Bom. A questão da campanha de conscientização que o senhor 1168 
Armando colocou, que de uma certa forma também as consultas diretas, a população 1169 
através de escolas, eu acho uma excelente sugestão. A questão da visão mais crítica, eu 1170 
acho que a gente tenta colocar aqui uma visão crítica sobretudo na questão dos 1171 
problemas que a gente vem encontrando na octogonal, a preocupação com a... Com o 1172 
gradeamento, que a gente coloca aqui é no sentido de, de uma certa forma, criar um 1173 
colchão de amortecimento em relação a essa demanda, que é uma demanda que existe e 1174 
que nos preocupa muitíssimo, não só aqui, quanto na superquadras. É uma das questões 1175 
que mais nos preocupa. É uma deman... É uma pressão que a gente tem que enfrentar e 1176 
como aqui já existe alguns exemplos, como nas octogonais, ou como no Cruzeiro, etc., 1177 
desse tipo de prática, nos parece interessante reforçar no Sudoeste a ausência disso 1178 
como uma visão crítica, na verdade, no sentido de garantia no Plano Piloto, sobretudo, 1179 
de que isso não venha a ocorrer.  1180 
 1181 
Rafael Rosa – Gostaria de agradecer as três colocações, que foram absolutamente 1182 
coisas que nós estávamos esperando. Esse tipo de contribuição, no sentido de passar 1183 
esses problemas. Só para complementar o que o senhor Armando colocou. Essa reflexão 1184 
crítica, mais crítica e efetiva sobre os espaços ou sobre as áreas em si, ela é produto do 1185 
diagnóstico, né? Então, como a gente está nessa etapa preliminar ainda de re-elaboração 1186 
de relatório preliminar de diagnóstico ainda, ele... A gente já tem algumas, mas seria 1187 
prematuro apresentá-las nesse momento, né? Antes de ouvi-los para receber esse tipo de 1188 
informação. Então, isso vai ser produto do diagnóstico. Isso vai estar... É produto final, 1189 
digamos assim. E esses apontamentos no sentido de que o que tem realmente de 1190 
descaracterizações e etc.. Eu achei... Gostei também muito da proposta da Dona Sueli, 1191 
dos questionários, que já era uma ideia que nós tínhamos, não só aqui nas plenárias, mas 1192 
em alguns outros lugares e a questão das escolas. Eu acho que é uma ideia fantástica e 1193 
acho que... Gostamos muito... Eu, particularmente, anotei o que pude aqui, mas, então, 1194 
só isso que eu queria comentar.  1195 
 1196 
Fernando de Castro Lopes – Eu tenho um lugar aqui para apoiar os papeis. Boa noite. 1197 
Meu nome é Fernando Lopes. Sou presidente da Associação Parque Ecológico das 1198 
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Sucupiras, criada há oito anos, e a cinco o nosso parque está criado. A primeira coisa 1199 
que eu tenho a dizer é meu espanto de ver que o estudo não viu o parque. O parque está 1200 
criado há cinco anos e não é a toa que a Administração nunca colocou sequer uma placa 1201 
lá dizendo: isto é um parque. A Administração do senhor Nilo Cerqueira. O Cerrado 1202 
está lá. A gente tem brigada de incêndio. Sai igual maluco apagando, faz mutirão de 1203 
limpeza. O parque não foi visto, ele não existe. E uma outra coisa que não foi 1204 
comentado aqui e que é motivo da nossa ansiedade, da nossa revolta e que também não 1205 
foi mencionado, mas eu vou apresentar o documento. Só peço um pouco de paciência. É 1206 
a questão da expansão do sudoeste que o Helder, as quadras, chamadas quadras 500. 1207 
Nós viemos aqui, hoje, mais para apresentar esse documento aos vizinhos, aos amigos, 1208 
aos aqui presentes. Porque não consideramos legítima a atuação da SEDUMA no 1209 
contexto de questionamento do PDOT, de dúvidas... (aplausos). Obrigado. E de absoluta 1210 
desconfiança da população com relação a esse governo, que continua aí os mesmos 1211 
atores. Vou apresentar documentos também de algum tempo atrás, mas que são 1212 
pertinentes, porque são os mesmos atores políticos que continuam agindo. Peço 1213 
paciência, porque não somos muito práticos ainda nesses debates, que são uma 1214 
experiência democrática muito importante. Mais perto? Mais longe? A SEDUMA 1215 
representa para nós a continuidade do projeto de Arruda e Paulo Octávio, que é a 1216 
entrega dessa cidade aos projetos imobiliários e que estão... Parece esquizofrênico 1217 
quando a gente vê que o depoimento da empresa, ao dizer que não precisa mais ter 1218 
expansão, a população vai diminuir, não precisa... Gente, que mundo que vocês vivem. 1219 
Basta andar por Brasília. Vocês vão ver as mudanças de gabarito no Guará. Essa loucura 1220 
que é em frente ao Park Shopping, que são os documentos que eu trouxe agora, fazendo 1221 
o histórico daquela área que foi comprada por Tartuce e vendida para Nenê Constantino, 1222 
que é quem está agora dono dessa área da... Onde se pretende fazer a expansão. São os 1223 
mesmos atores. Aquele cheque do Roriz, que vem do... Em dois meses, uma área foi 1224 
vendida pelo governo, por 16 milhões, passa a valer 130. Então, essa corrupção que a 1225 
gente vê de meia, de cueca é residual. Esses personagens são meras engrenagens 1226 
pequenas de um esquema muito maior. O Correio publicou a coisa de um mês 1227 
comemorando anúncio. Brasília é o segundo mercado imobiliário. Cem milhões seriam 1228 
negociados diariamente. O que são 150 mil, um dinheiro que vai para uma meia, para 1229 
uma cueca. Essa corrupção é residual. A verdadeira tragédia de Brasília é essa ocupação 1230 
urbana desenfreada, endossada por SEDUMA, por IPHAN, por IBRAM e pelo Governo 1231 
do GDF. (aplausos). Endossada e estimulada. E são eles que estão no poder. Eu fico 1232 
impressionado com o tom até de normalidade, como se tudo estivesse normal. Não está. 1233 
Esse governo está sob suspeição. Os indícios de corrupção são fortíssimos e a 1234 
SEDUMA continua cumprindo o seu papel de permitir essa deformação irreversível da 1235 
cidade. Esperemos que... Trouxemos a nossa faixa ali. Que tudo isso se encaminhe em 1236 
direção a uma intervenção e seja posto um ponto final, pelo menos uma mudança de 1237 
rumo. (aplausos). Não precisa ter estatística ou ver, como tivemos na audiência pública, 1238 
estudos, técnicos de 10 anos atrás mostrando que o trânsito vai melhorar com 22 prédios 1239 
de seis andares no Sudoeste. Vai ficar tudo ótimo. O esgoto vai melhorar. Esgoto no 1240 
Paranoá, Águas pluviais, trânsito, vai ficar tudo ótimo, mas 22 prédios que não foram 1241 
nem mencionados aqui. E esse histórico a gente vem brigando com ele já há algum 1242 
tempo. Eu queria começar a distribuir alguns documentos. Não sei se alguém pode me 1243 
ajudar. Eu trouxe 30 cópias... Ah, não. Agora eu vou falar. São 30 de cada um. Não, 1244 
agora... Ainda nem mostrei os documentos. Nem mostrei. Por favor. Esse aqui é o 1245 
histórico envolvendo os personagens que estão agora envolvidos na expansão do 1246 
Sudoeste. Não precisa dar para as autoridades não porque eles já conhecem isso há 1247 
muito tempo. Não. Eu pedi mais e vou falar e agora que vou entrar nos documentos. É o 1248 
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seguinte. Não vão impedir de mostrar esse documento do Brasília Revisitada que vem 1249 
sendo negado desde agosto. Foi apresentado na audiência pública. Estamos pedindo 1250 
resposta do IPHAN. Só obtivemos agora em fevereiro, depois de muita insistência e não 1251 
responde a questão. Por favor, 30 mapas aqui. Anexo n° 01 do Brasília Revisitada. 1252 
Decreto do tombamento. Área prevista... Área A, prevista para o Sudoeste. Vocês 1253 
podem conferir. Madalena, por favor, segura o microfone para mim. É um documento 1254 
que fez e no qual a justiça se baseou para proibir liminarmente a expansão do Sudoeste. 1255 
A tal de CONPLAN fez uma reunião e sequer discutiu os motivos que levaram a justiça 1256 
a proibir. Estou com a Ata aqui e falei com a representante do Ministério Público e que 1257 
assistiu como observadora. Sequer foi discutido na tal reunião do CONPLAN, que foi 1258 
feita duas vezes por essa SEDUMA para aprovar a expansão do Sudoeste e não foi 1259 
apresentado este documento que é o anexo n° 01 do Brasília Revisitada, onde vocês 1260 
veem claramente nessa área que a área da expansão está fora, é escala bucólica. Não há 1261 
dúvida alguma. Esta senhora presente na audiência pública se levantou como mandarim 1262 
e apresentou um documento que tinha uma mancha dizendo que era mancha difusa 1263 
apresentada para a área do Sudoeste. Não é nada difusa. Está totalmente clara aqui. é 1264 
uma diagonal para o lado ali do INMET, que vocês podem apreciar sem nenhuma 1265 
dúvida. É escala bucólica. Tão importante. Fala-se do céu. E a senhora me desculpa. Eu 1266 
sei que a senhora pareceu sincera inclusive ao se emocionar. O céu de Brasília oras essa 1267 
expansão de seis andares que o IPHAN autoriza numa reunião infame feita ali pelo 1268 
Alfredo Gastal, descrita, com três arquitetos da casa, ali, exclusivamente eles, que tem 1269 
que ser de seis andares. Vai corromper justamente toda a vista do horizonte que se tem 1270 
do Cruzeiro, que é um lugar maravilhoso, onde nós conseguimos criar o parque e tendo 1271 
uma visão dessa área com um potencial turístico e histórico. Ninguém falou do Cerrado. 1272 
O último pedacinho de Cerrado que vai restando nessa cidade é o nosso parque. 1273 
Ninguém mencionou uma linha sequer sobre o Cerrado. Queremos fazer um memorial 1274 
nessa área, que englobe do Cruzeiro até a Rainda da Paz e que preserve essa área de 1275 
Cerrado, já prevista nesse documento que até hoje ninguém respondeu. Apesar de ter 1276 
sido apresentado em audiência pública e posteriormente no IPHAN, no IBRAM e na 1277 
SEDUMA, ninguém respondeu a isso. Respondem dizendo mentirosamente, com todos 1278 
os seus informes, começam a política de repetir algo que não é verdade, até que se 1279 
transforme em verdade. Começa dizendo o informe da SEDUMA que está prevista 1280 
desde 87 a criação dessa área. Está aqui. O Conselho de Planejamento Territorial, 1281 
CONPLAN, aprovou nesta quinta o parcelamento da quadra 500. Já havia apreciado o 1282 
tema duas vezes. A quadra 500 prevista desde a criação do setor em 87. Isso não é 1283 
verdade, por mais que repitam em todas os informes, nas primeiras linhas. Está aí o 1284 
mapa provando que não está. Ah, sim. Finalmente quero comentar. Bom. Vocês 1285 
receberam Aí as informações sobre o atual dono da área, o senhor Nenê Constantino, 1286 
pelo que tudo indica. E queria comentar, então, o seu pedido de educação para Brasília, 1287 
que fosse estimulado. Gente, o Fantástico acabou de mostrar que foi proposto em 1288 
Brasília uma construção no Lago e a população achou ótimo. Isso é fruto do trabalho do 1289 
governo, da SEDUMA, da Secretaria de Cultura. E não é só desse não. Isso vem de 1290 
muito atrás. Esse é o brasiliense que vocês estão criando. Que se a gente propõe uma 1291 
ilha no Lago para construir, todo mundo acha até barato e quer comparar. Eu tenho 1292 
vontade de dar parabéns a vocês. (aplausos) 1293 
 1294 
Vera Ramos – Boa noite a todos. Eu sou Vera Ramos. Estou aqui representando o 1295 
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Eu gostaria de registrar que ontem, 1296 
na primeira reunião, eu coloquei a posição do Instituto Histórico e vou colocar para a 1297 
plateia de hoje. No entendimento do Instituto Histórico deveria estar sendo elaborado 1298 
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um plano diretor local e não um plano de preservação, porque Brasília já tem um plano 1299 
de preservação no nosso entendimento, que é o Plano Piloto de Lúcio Costa, onde estão 1300 
determinados os parâmetros básicos urbanísticos para a cidade. No nosso entendimento, 1301 
apesar do representante do IPHAN também depois ter colocado que o IPHAN concorda. 1302 
Nós discordamos também do IPHAN e achamos que não é necessário um plano de 1303 
preservação para uma cidade que a gente já tem um. O plano diretor local sim, para 1304 
poder se fazer os ajustes e fiquei muito emocionada também com a emoção da Briane. E 1305 
foi um alento ouvi-la hoje, até porque a gente fica bastante assustados. Eu sou servidora 1306 
do GDF, mas eu fico bastante assustado com muitas propostas que a gente houve falar 1307 
que vem por aí. Então, essa preocupação em complementar o plano urbanístico é 1308 
saudável e está dentro da lei, porque está no Brasília Revisitada e diz que, segundo 1309 
palavras do Lúcio Costa, a gente deveria complementar com coerência e no mesmo 1310 
espírito da proposta original, o que falta no plano urbanístico. A preocupação com as 1311 
intervenções em tom menor, como o próprio Lúcio Costa chamava, essas dos passeios, 1312 
de qualificar os espaços públicos, das calçadas sombreadas e tudo isso, que a gente não 1313 
vê esse arremate final da cidade. Eu acho que essa é uma grande preocupação que este 1314 
plano deveria ter. E uma coisa que me preocupou tam... Complementando aquela área 1315 
no centro das octogonais, que você falou que está vazia, era uma torre de 12 andares. 1316 
Por isso que ela não foi construída, porque ela tinha mais do que seis e penso que não 1317 
vai ser porque está dentro da área tombada. Uma outra coisa que eu quero destacar, 1318 
outras pessoas já falaram, que eu tinha anotado aqui, educação patrimonial, que é 1319 
importantíssimo, né? É imprescindível. A falta de informação é enorme, apesar da 1320 
conscientização da comunidade está sendo muito além do que eu esperava nesses 1321 
encontros também. E eu quero dizer que essa constatação de que o crescimento tanto 1322 
ontem na Asa Norte, na Asa Sul, como hoje no Sudoeste, Octogonal, está ficando quase 1323 
estacionário, né? Isso vocês colocaram ontem e hoje, que faz pensar, refletir em termos 1324 
de planejamento urbano para a, vamos dizer assim, principalmente em termos de 1325 
equipamentos públicos, né? Equipamentos urbanos públicos, né? Eu vejo que uma 1326 
cidade com 50 anos é um bebê. Como dizia Lúcio Costa, a vida de uma cidade se conta 1327 
por centúrias. Então, eu penso que é uma preocupação... É uma... Vamos dizer assim: 1328 
esse pensamento é um pouco imediatista, porque pode haver um crescimento, as 1329 
pessoas vão... Normalmente morrem e normalmente crescem e essa demanda deve ser 1330 
considerada, não só o que está se vendo hoje. Era só isso. Ah! Por quanto tempo essa 1331 
consulta que vocês vão colocar para comunidade vai ficar na rede? Assim, na internet. 1332 
Já tem essa informação. Assim, a gente poder consultar na internet vai ficar por quanto 1333 
tempo? Vai começar ainda e vai ficar todo o processo, porque ainda não está. Tá. 1334 
Obrigada. É só isso. (aplausos) 1335 
 1336 
Benedito Mutirão – Eu sou Benedito Mutirão. Eu sou médico. Eu sou o prefeito da 1337 
quadra 301, que é vizinha ali do Parque Sucupira. Eu estou de olho lá, viu Fernando. Eu 1338 
sem querer desmerecer a mesa, cumprimentando a professora (incompreensível), pela 1339 
sua bela fala, mas nós entendemos que a mesa não está preparada para responder os 1340 
questionamentos dessa preparatória, porque até o presente momento não ouvimos 1341 
nenhuma resposta aos nossos questionamentos e tem mais. Nós, aqui, no Sudoeste, 1342 
particularmente, o Sudoeste está pronto, o Sudoeste está completo. Nós... A nossa... Nós 1343 
estamos aqui, hoje, não é para ver o que vamos complementar no Sudoeste. É para ver o 1344 
que nós podemos corrigir aquilo que foi mal feito, aquilo que não poderia ter 1345 
acontecido, as alterações das áreas, o desvirtuamento do setor. Nós estamos num lugar 1346 
onde foi dito e é bem verdade, um bairro de classe média, classe média alta. A maioria 1347 
das pessoas tem veículo, até porque nós temos um transporte público muito deficitário. 1348 
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Se nós tivéssemos um transporte decente é até possível que a gente deixasse o carro e 1349 
saísse num metrô, num trem, num transporte organizado, mas isso não existe. A avenida 1350 
principal tem apenas duas vias e o ônibus não tem o recuo. Ele para no meio da pista. 1351 
Às oito horas da manhã, com 400 carros atrás dele. Isso é justo? Não. Nós estamos 1352 
precisando sim de corrigir os erros, a falta de fiscalização, a falta de planejamento, 1353 
apesar da jovialidade. Quando Roma tinha 50 anos era um acampamento, não é 1354 
professora. O Sudoeste começou em noventa, está debutando na verdade, e nós já 1355 
estamos estrangulados. Não temos condições nenhuma de fazer nenhuma festa, porque 1356 
nós estamos sufocado. Eu acabei de receber uma bela notícia assim que eu estava 1357 
entrando aqui da nossa ação contra a construção de 230 quitinetes num lote previsto 1358 
para uma construção institucional. Ali poderia cons... Entre a 301 e a 302. Ali pode 1359 
construir uma biblioteca, uma academia, vamos dizer assim, algo institucional. Nós 1360 
conseguimos, graças à mobilização da comunidade, embargar a obra e recebemos um 1361 
informativo, está aqui na minha pasta, que a construtora desistiu da obra. Desistiu 1362 
porque nós estamos de olho e nós estamos de olho nesse PDOT. Na verdade, a 1363 
SEDUMA não deu resposta ao questionamento que foi levado pelo ICOMOS. A 1364 
Sociedade civil em Foz do Iguaçu levou a reivindicação ao ICOMOS. O ICOMOS fez 1365 
uma moção antes, antes da aprovação desse PDOT perverso para o Distrito Federal. Eu 1366 
pergunto à SEDUMA o que o Governo do Distrito Federal fez em relação à moção do 1367 
ICOMOS contra a aprovação desse PDOT tão nocivo e irregular. Ali na ponte do 1368 
Bragueto, que liga o norte com o resto desse cinturão que a professora falou. Nós 1369 
estamos quase podendo passar a pé, assim, andando pelo lago, porque ele está bem raso. 1370 
Imagina agora, imagina agora com o parque ecológico do Noroeste. Meu Deus. O 1371 
assoreamento é sem precedente. Nós precisamos destas respostas. Cadê a res... Porque 1372 
esse parque ecológico chamado Noroeste está causando... Passa ali. Agora está de noite, 1373 
mas passa ali amanhã cedo para você ver, assim, a destruição que está ocorrendo. Na 1374 
verdade, na verdade, eu ainda preciso falar mais um pouco, a senhora me desculpa. Eu 1375 
ainda preciso falar mais um pouco, porque nós estamos aqui para fazer um diagnóstico 1376 
que o nosso presente já está comprometido. Eu nem quero falar no futuro, porque o 1377 
futuro, ele está em nossas mãos. Não vamos abrir mão, viu Zé Maria. Não vamos abrir 1378 
mão. Nós vamos lutar enquanto puder, porque aqui é a nossa terra. Nós moramos aqui e 1379 
aqui eu quero que os meus restos mortais fiquem. Eu vim para aqui definitivamente e 1380 
por isso nós vamos lutar para que a nossa cidade tenha, na verdade, a qualidade de vida 1381 
que a gente espera. Aqui nós pensamos para a capital da república não uma grande 1382 
imobiliária, mas um lugar que nós possamos se... ter prazer de viver, onde nós possamos 1383 
criar os nossos filhos e que os nossos netos venham orgulhar dos seus avós, porque 1384 
lutaram para ter uma cidade melhor, mas muitas vezes não é possível, porque o PDOT 1385 
que nós queremos condená-lo, ele está sendo questionado pelo Ministério Público na 1386 
esfera maior da república. Nós esperamos que ele venha a ser anulado e nós estamos 1387 
muito receosos de fazermos um diagnóstico correto dos problemas que afligem o 1388 
Distrito Federal, tanto a área tombada, que já tem normas. É porque elas foram burladas. 1389 
Agora, o que cerca a área tombada é a nossa preocupação, porque lá parece que é livre. 1390 
Ali em Águas Claras já vi arranha céus que parecem, assim, dependendo do local que 1391 
você tirar a fotografia, que você está no centro de Nova Iorque. Isso é muito perigoso. 1392 
Então, nós ficamos preocupados com esse documento que nós vamos elaborar, dele ser 1393 
submetido a esta câmara legislativa que está aí. Nós pensamos, sim, em elaborar um 1394 
documento decente, bem pautado nos desejos, nas necessidades, na ansiedade do nosso 1395 
povo, mas que ele seja submetido a uma Câmara decente e possivelmente só a próxima. 1396 
Muito obrigado. (aplausos). 1397 
 1398 
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Interlocutora não identificada– Bem. Boa tarde. Nós vamos falar muito rapidamente. 1399 
Primeiro eu vou perguntar. No momento em que o grupo vem fazer o diagnóstico, eu 1400 
anotei aqui algo que foi dito. Primeiro queremos cumprimentar a professora. Prazer de 1401 
conhecê-la, de ouvi-la. E que o que você fala realmente seja aquilo que o seu grupo 1402 
pretende diagnosticar e fazer acontecer, porque essa preocupação com o futuro, que é 1403 
muito bem colocado, realmente acredito que esse diagnóstico está sendo feito para que 1404 
isto aconteça. Aqui foi feita uma pergunta, foi dito o seguinte. As propostas de hoje se 1405 
preocupam com o reflexo que podem ter na área tombada. A senhora fala muito do 1406 
cinturão verde. O que é realmente o cinturão verde? Porque aí depois continua dizendo. 1407 
Do Plano Piloto e ao longo do Lago Paranoá. A outra colocação que eu gostaria de fazer 1408 
é que do momento em que vocês estão buscando fazer um diagnóstico, eu creio que a 1409 
primeira coisa que vocês deveriam fazer, se é que ainda não o fez, acreditamos que sim, 1410 
porque eu vejo como prioridade ao se pretender fazer um diagnóstico pensando no 1411 
futuro, é vocês lerem e verem o que está previsto dentro do PDOT aprovado e cujo os 1412 
tratores já estão a todo vapor em áreas antes rurais, transformadas pelo PDOT em área 1413 
de contenção entre aspas urbana, onde existem mananciais, que já estão sendo atingidos 1414 
e nem vou dizer. E o Lago Paranoá já está sangrando com grande assoreamento. O que 1415 
irá acontecer continuando esses tratores como estão? Essas são as minhas colocações, 1416 
indagações e sugestões. Muito obrigada. (aplausos)  1417 
 1418 
(defeito no áudio) 1419 
 1420 
Interlocutora não identificada –...quando e como (incompreensível) esteve em 2001, 1421 
nós entregamos na universidade um documento a eles, onde nós dizíamos exatamente 1422 
isso que a senhora tem dito, que Brasília é única e Brasília é única, sobretudo, nessa 1423 
zona de proteção, que é o Lago Sul, onde nós temos nove unidades de conservação 1424 
inseridas em área urbana. Isso é único no mundo e o... Na primeira reunião prévia, 1425 
considerada prévia, mas no momento que ela não foi com... sequer gravada, ela não 1426 
pode ter sido prévia e como... Acredito que tinham cinco representantes só da sociedade 1427 
civil. O superintendente do IPHAN, Gastal, deixou muito claro isto, que na concepção 1428 
dele toda a bacia do Paranoá faz parte desta zona de proteção da área tombada, sem a 1429 
qual ele não consegue conceber a sobrevivência do próprio Lago Paranoá. Se tivesse 1430 
sido gravada, estaria as palavras dele. Creio que você não estava lá esse dia. Estava? 1431 
Então, você se lembra e confirma, não é verdade? Então, nós esperamos, como vocês 1432 
falam muito no projeto de lei, que isso esteja bem claro no projeto de lei. Agora, não é 1433 
só lago Sul e Lago Norte, é também Park Way e acredito que vai mais alem também. 1434 
Muito obrigada pelas suas palavras.  1435 
 1436 
Eduardo Pierrot Rosset – Obrigado. Meu nome é Eduardo Rosset. Eu sou 1437 
representante do IPHAN nesta instância aqui. A senhora está no telefone, mas eu vou 1438 
esperar. Claro. Não tem problema. Essa questão que foi colocada de fato pelo Gastal 1439 
naquela ocasião procede e dentro das nossas reflexões internas. O que eu posso dizer é 1440 
que existe uma preocupação interna em relação a essa questão da paisagem da bacia do 1441 
Lago Paranoá, existe uma preocupação sendo sistematicamente trabalhada em relação a 1442 
isso e isso, sem dúvida faz parte das nossas orientações para a condução do plano e que 1443 
isso deverá sim integrar as resoluções finais do plano. Essa é a nossa observação nesse 1444 
sentido. Obrigado.  1445 
 1446 
(intervenção feita fora do microfone) 1447 
 1448 
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Caroline Kunh – Vamos seguir com as inscrições, porque as pessoas se inscreveram.  1449 
 1450 
(intervenção feita fora do microfone) 1451 
 1452 
Caroline Kunh – Vamos retomar as perguntas. A senhora Eliete.  1453 
 1454 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Bom. Boa noite a todos. Eliete, Conselho 1455 
Comunitário da Asa Sul. É um prazer estar aqui mais uma vez e amanhã estaremos 1456 
também lá no Cruzeiro. Eu só queria dizer o seguinte, que independentemente do que 1457 
está sendo apresentado aqui e eu estou me pautando muito pelo que eu estou escutando, 1458 
né? Então... Então, eu chego à conclusão, o seguinte, que se Brasília, hoje, tem tantos 1459 
erros cometidos, tantos desvirtuamentos, o único culpado é realmente o governo, porque 1460 
ele é que permite tudo isso que está errado aí. Ele autoriza tudo isso. Eu não estou 1461 
dizendo nenhuma novidade. Então... E os erros são muitos. Não são poucos. São 1462 
muitos. Chegamos ao ponto que chegamos. Eu só queria lembrar. Rejane, eu trouxe 1463 
para você uma cópia do email que eu me referi ontem falando da divulgação do plano 1464 
diretor. Eu, ontem, citei que eu mandei esse email dizendo que toda a divulgação de um 1465 
plano tão importante para essa cidade não poderia ser feito da maneira como ele está 1466 
sendo feito. Que deveria ser usado o jornal e a televisão à semelhança da divulgação das 1467 
obras de governo, que ocupam páginas inteiras de jornal e os valiosíssimos minutos da 1468 
televisão. Então, como eu tinha citado a você que eu mandei esse email e não obtive 1469 
resposta, apesar de perguntar aqui que eu gostaria de ter informação quais os meios de 1470 
comunicação que seriam ou que já estariam sendo utilizados para essa convocação, mas 1471 
não tive resposta. Recebeu a SUPLAN, recebeu o Saulo Santiago, a ADEMI, o 1472 
SINDUSCON, a FIBRA e o IAB. Eles devem ter recebido o mesmo email. Pois não.  1473 
 1474 
(intervenção feita fora do microfone) 1475 
 1476 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – Não, me parece que não porque hoje recebi um 1477 
email da te... 1478 
 1479 
(intervenção feita fora do microfone) 1480 
 1481 
Heliete de Almeida Ribeiro Bastos – É. A televisão, por exemplo, uma delas, um 1482 
jornalista me disse que nem sabia desses encontros. É. Eu tenho o email da televisão 1483 
hoje para mim dizendo que eu avisasse a eles quando tivessem esses encontros. Quer 1484 
dizer, então, isso já demonstra de que não há divulgação. Eu tenho o email deles. Posso 1485 
mostrar a vocês. Que eu avisasse a eles para que... Não, um momentinho só. Deixa eu 1486 
acabar, depois ela responde. Bom, eu queria dizer o seguinte, informar a vocês que 1487 
protocolamos hoje na Procuradoria-Geral da República um documento que vai ser 1488 
encaminhado a todos os ministros do Supremo, onde nós defendemos sim a intervenção 1489 
do Distrito Federal. (aplausos). Já é... Já é o segundo documento que nós encaminhamos 1490 
à Procuradoria. Quem quiser conhecer o teor do documento é só dar o email para mim 1491 
que eu mando para vocês. Foi protocolado hoje, assinado por 13 associações e 1492 
embasado com cópias de documentos de todo o material produzido durante a discussão 1493 
do PDOT. Todo... É um material grande e foi entregue hoje, já está protocolado na 1494 
PGR. Estivemos com o Doutor Gurgel na reunião anterior, entregamos pessoalmente 1495 
para eles. Fomos muito bem recebidos por ele. Onde nós já falávamos sobre, talvez, a 1496 
necessidade da intervenção e hoje nós ratificamos a nossa... A vontade daqueles a quem 1497 
representamos. Gostaria também de dizer o seguinte, que usam muito a justificativa do 1498 
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Brasília Revisitada para a implantação do Noroeste, mas o Noroeste, mas o projeto das 1499 
superquadras Noroeste não respeita o projeto das superquadras do Plano Piloto. Elas 1500 
vão ter, no mínimo, três entradas, pelo que nós temos conhecimento. Então, isso, já foge 1501 
totalmente à concepção da superquadra de Lúcio Costa. Quer dizer, justificam a 1502 
construção do Noroeste pelo Brasília Revisitada de Lúcio Costa, mas, no entanto, o 1503 
projeto de Lúcio Costa, urbanismo para uma superquadra é totalmente desconhecido e 1504 
quem não sabe fica sabendo. Mandei, inclusive, um artigo ao Correio Braziliense, que 1505 
desconheceu sumariamente a publicação desse artigo. Não sei por quê. O Jornal do 1506 
Brasi... De Brasília, desculpe, publicou na íntegra, mas o Correio Braziliense omitiu. Eu 1507 
só, então, para terminar, eu queria lembrar. O Benedito tocou no assunto que eu já tinha 1508 
me reservado para falar. Vocês citam aqui na cartilha valores de Brasília, página 23, a 1509 
carta de Foz do Iguaçu. Eu queria dizer que essa ca... Dessa reunião em Foz do Iguaçu, 1510 
do ICOMOS, houve uma moção, que ninguém tomou conhecimento dela. Então, eu 1511 
gostaria, se não hoje, eu acho que é impossível hoje, mas que a SEDUMA nos trouxesse 1512 
qual foi a resposta do Governo do Distrito Federal a essa moção. Ela foi em decorrência 1513 
de um trabalho encaminhado pela Pró-Federação em Defesa do Distrito Federal, 1514 
chamado Ameaças a Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade. Este trabalho, 1515 
inclusive, foi encaminhado à PGR também. Então, o relatório aqui diz o seguinte. A 1516 
moção que considerando o teor desse documento, de maio de 2008 e de notícias 1517 
veiculadas em periódicos de Brasília, Distrito Federal, resolvem recomendar ao 1518 
ICOMOS Internacional que sejam solicitadas ao Governo do Distrito Federal Relatório 1519 
detalhado sobre a adoção das recomendações constantes no documento elaborado pelos 1520 
consultores Alfredo Conte, do ICOMOS, e Hermam Vanhof, da UNESCO, e 1521 
monitoramento reativo realizado em 2001, estudo sobre os impactos diretos e indiretos 1522 
sobre a área tombada de Brasília resultante da adoção da proposta do Plano Diretor de 1523 
Ordenamento Territorial, que se encontra, naquela época, em fase de exame para 1524 
aprovação na Câmara. Medidas legais e administrativas adotadas para a fiel e integral 1525 
proteção de Brasília, Distrito Federal, da área inscrita da lista de patrimônio mundial. 1526 
Então, nós gostaríamos de saber se houve resposta do Governo do Distrito Federal e se 1527 
assim foi gostaríamos de ter uma cópia dessa resposta a essa moção, tá? É o que me 1528 
cabe no momento. Agradeço a atenção e gostaria só para encerrar de fato, tinha uma 1529 
coisa aqui que eu não anotei, que eu queria falar, mas não anotei. A cabeça, às vezes, 1530 
está péssima, cansada. Mas amanhã, se eu me lembrar eu falo na reunião de amanhã. 1531 
Muito obrigada. (aplausos) 1532 
 1533 
Caroline Kunh – Paulo. Ok. Senhora Tânia, então.  1534 
 1535 
Tânia Batella – (intervenção feita fora do microfone) 1536 
 1537 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Bem. Vou responder primeiramente a Eliete. Eu não 1538 
recebi esse email. Estou recebendo agora, aqui, nesse momento, tá? Recebi. Houve 1539 
divulgação nos jornais. Houve divulgação nas rádios... Houve... Eu estou respondendo 1540 
primeiro uma pergunta relacionada ao email. Devagar. Divulgação nos jornais, 1541 
divulgação nas rádios, divulgação por email e por meio de cartas. Já foram... Foram 1542 
enviadas mais de 100 cartas para as lideranças comunitárias, para... Enfim. Houve 1543 
bastante divulgação. Tanto houve bastante divulgação que ontem havia 200 pessoas na 1544 
reunião. Então, houve divulgação. A gente não pode dizer que não houve. O resultado 1545 
disso... Gente, vocês fa... É a minha vez agora. Por gentileza. É minha vez. Com relação 1546 
à moção do ICOMOS. O IPHAN e não a SEDUMA foi acionado pelo Ministério das 1547 
Relações Exteriores para mandar a resposta. Nós colaboramos com a resposta. Então, o 1548 
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IPHAN é que encaminhou essa resposta ao ICOMOS. Não fomos nós que fomos 1549 
acionados. O Ministério das Relações Exteriores acionou o IPHAN. Houve uma 1550 
resposta do IPHAN e se houver necessidade pode trazer a resposta amanhã.  1551 
 1552 
(intervenção feita fora do microfone) 1553 
 1554 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não, o... 1555 
 1556 
(intervenção feita fora do microfone) 1557 
 1558 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – A expectativa foi além, né? A gente... Não, 100 1559 
convites, mais o rádio... Foi mal dimensionado. Concordo. Não acontecerá novamente.  1560 
 1561 
(intervenção feita fora do microfone) 1562 
 1563 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Bom. As reuniões, elas foram bastante divulgadas 1564 
para a imprensa. Elas estão na pauta da imprensa. Se a imprensa não compareceu... Eu 1565 
não tenho. Eu posso perguntar para o (incompreensível). Tem. Tem aqui. Tá.  1566 
 1567 
(intervenção feita fora do microfone) 1568 
 1569 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Não, essas reuniões, elas não tem a exigência digital. 1570 
Não são notinhas de jornal. Saiu em cinco jornais de grande circulação em Brasília. 1571 
Estão aqui os jornais.  1572 
 1573 
(intervenção feita fora do microfone) 1574 
 1575 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Isto é divulgação. Olha, você vai me desculpar, mas 1576 
nós não vamos discutir aqui... Jornal é um meio de divulgação. Não. Publicidade paga é 1577 
outra coisa diferente. Com relação ao processo, efetivamente, o plano de preservação, a 1578 
elaboração do plano de preservação, ele é um processo. Ele é um processo participativo 1579 
e a demonstração disso foi todas as alterações de regimento que estão acontecendo, 1580 
todas as ma... Todas... A manifestação da comunidade ontem na reunião. Um processo 1581 
altamente democrático, que está sendo acompanhado e estão tendo a oportunidade de 1582 
fazer as modificações que julgam necessárias no regimento das reuniões. Naturalmente 1583 
que esse é um contrato, eu sou a executora desse contrato e eu tenho que zelar pelo bom 1584 
andamento dele. Que tem que ser... Terminar dentro do prazo para ninguém ser 1585 
penalizado. Nem a empresa e nem eu própria, que sou a executora do contrato. Quanto 1586 
às reuniões que a Tânia perguntou. Foi apresentado um cronograma. A gente pode 1587 
colocar aqui de novo, todo um calendário de... Um cronograma que está... Pois é. Não. 1588 
Vão ser feitas as alterações, evidentemente. Claro, mas isso ao longo do tempo. Como é 1589 
um processo, as coisas vão se modificando e vão sendo mostradas para a comunidade à 1590 
medida que forem alteradas. Antes eu não posso modificar porque fica complicado. A 1591 
definição de uma área de interesse patrimonial, como a gente sabe, é uma prerrogativa 1592 
do IPHAN e o Distrito Federal não poderia... O Governo do Distrito Federal não tem 1593 
como definir essa área, porque é uma prerrogativa do IPHAN. A gente pode dar uma 1594 
indicação dentro do plano de preservação, mas ela é definida pelo IPHAN.  1595 
 1596 
Luiz Merino – Sim. Aqui está funcionando? Está. Eu anotei aqui as questões da Vera, 1597 
do Instituto Histórico e Geográfico. Vera. Vera. Isso. É. A questão do plano diretor 1598 
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local versus o plano de preservação. A gente acha, dentro das discussões internas da 1599 
equipe, de que a questão local no âmbito... da forma como você colocou, a questão do 1600 
cuidado com o arremate, com aquilo que o Lúcio Costa tinha colocado como o tom 1601 
menor de Brasília é uma percepção comum a qualquer pessoa que vem de fora a 1602 
Brasília, realmente o problema talvez maior na área do Plano Piloto. Realmente é um 1603 
dos problemas mais graves. Então, o plano tem total capacidade de abarcar essa questão, 1604 
mas ele também vai abarcar outras questões edilícias, de normas, de irregularidades que 1605 
estão ocorrendo. Então, é uma oportunidade que a gente não deve perder, dizendo... Eu 1606 
discordo um pouco da questão de que nós temos um plano de preservação com o 1607 
tombamento. O tombamento não é um plano de preservação do ponto de vista 1608 
urbanístico. Tem diretrizes que vão ser todas consideradas. Exato. Claro. Claro. Em 1609 
linhas gerais há.  1610 
 1611 
(intervenção feita fora do microfone) 1612 
 1613 
Luiz Merino – É. Nós estamos com uma oportunidade de plano de preservação que 1614 
inclua as questões locais nesse am... Essa escala... Escala... Essa escala. As questões 1615 
ambientais que não estão contempladas talvez no tombamento, né? Uma série de outras 1616 
questões que podem ser incluídas e que é uma oportunidade única. Então, é por isso... 1617 
 1618 
(intervenção feita fora do microfone) 1619 
 1620 
Luiz Merino – Não. O plano é de preservação. 1621 
 1622 
(intervenção feita fora do microfone) 1623 
 1624 
Luiz Merino – Sim.  1625 
 1626 
(intervenção feita fora do microfone) 1627 
 1628 
Luiz Merino – É. É uma das coisas que eu acho fantástica no nome é esse... Claro. Eu 1629 
no... Sim.  1630 
 1631 
(intervenção feita fora do microfone) 1632 
 1633 
Luiz Merino – Claro. Claro que sim. Ainda bem que não chamam plano de 1634 
desenvolvimento. É um plano de preservação. Exatamente esse (incompreensível). 1635 
 1636 
Rafael Rosa – Só para complementar o que a Vera... 1637 
 1638 
(intervenção feita fora do microfone) 1639 
 1640 
Rafael Rosa – Olha.  1641 
 1642 
(intervenção feita fora do microfone) 1643 
 1644 
Rafael Rosa – Deixa eu só complementar. Completar o que o Luís Merino... 1645 
 1646 
(intervenção feita fora do microfone) 1647 
 1648 
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Rafael Rosa – Deixa eu só complementar o que o Luís Merino colocou. Nós 1649 
concordamos plenamente que o princípio básico de elaboração do plano é a própria 1650 
portaria. A gente tem toda essa... Nós somos uma equipe técnica e nós somos técnicos. 1651 
Nós zelamos pela nossa... Pela nossa profissão, pela nossa reputação, pelos outros 1652 
projetos que já fizemos. A gente... O nosso objetivo, como eu coloquei aqui é fazer um 1653 
trabalho, elaborar um plano de preservação que atenda tudo isso e que responda a essas 1654 
13 esferas. Isso é importante que a gente coloque. Nós todos aqui estamos para fazer um 1655 
trabalho técnico, única e exclusivamente técnico. Tanto é que foram pensados esses 1656 
momentos de envolvimento da população para que a gente receba essas contribuições, 1657 
como foram recebidas hoje. Para que possam ser consultivas e agregadas, inclusive 1658 
registradas no plano. Isso é que nós... isso que a gente queria deixar claro. É uma... O 1659 
nosso trabalho é eminentemente técnico, de construir um plano e registrar, inclusive, 1660 
essas contribuições, tanto é que tem um espaço em cada setor, em cada ficha para, 1661 
assim, registrem essas contribuições. É isso que a gente gostaria de deixar, porque, no 1662 
momento, parece que tu coloca em xeque a nossa idoneidade como profissionais. Isso é 1663 
uma das questões assim que me... Claro. Nós estamos ouvindo. A gente gostaria de 1664 
ouvir isso, entende? A gente quer ouvir. Só que nós estamos aqui para fazer um tra... 1665 
Nós somos técnicos e isso me... 1666 
 1667 
(intervenção feita fora do microfone) 1668 
 1669 
Rafael Rosa – Não. Não é isso.  1670 
 1671 
(intervenção feita fora do microfone) 1672 
 1673 
Rafael Rosa – Claro.  1674 
 1675 
(intervenção feita fora do microfone) 1676 
 1677 
Luiz Merino – A Tânia tinha feito alguns questionamentos aqui que alguns são difíceis 1678 
de responder, Tânia. Tu perguntastes assim ó... Como interfe... As alte... Como 1679 
interferir... Como vocês podem interferir em alterações no plano de participação da 1680 
população, na metodologia. Não foi isso que perguntastes? Porque... Olha, isso é uma 1681 
questão... Nós não temos como responder para ti agora, mas é evidente que a partir... 1682 
Desde ontem até agora, no dia de hoje, nós já estamos dis... Dentro das nossas 1683 
limitações, estamos com isso, essa preocupação toda, de questão de prazos. Vamos 1684 
rever prazos, não vai rever prazos. É possível? Não é possível? É prudente? Não é 1685 
prudente? A gente ainda acredita plenamente que esse prazo é o ideal. A gente ainda 1686 
acredita nisso. Que esse é o momento. Esse é o momento de deixar para um outro 1687 
governo que a gente não sabe quem é que vai vir aí, entende? Esse...  1688 
 1689 
(intervenção feita fora do microfone) 1690 
 1691 
Luiz Merino – Eu tenho medo. Eu tenho medo. Né? Bom. Então, isso é uma questão.  1692 
 1693 
Rafael Rosa – Deixa eu só... 1694 
 1695 
(intervenção feita fora do microfone) 1696 
 1697 
Rafael Rosa – Exatamente. É. O que... 1698 
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 1699 
(intervenção feita fora do microfone) 1700 
 1701 
Rafael Rosa – Exatamente.  1702 
 1703 
(intervenção feita fora do microfone) 1704 
 1705 
Rafael Rosa – Absolutamente não.  1706 
 1707 
(intervenção feita fora do microfone) 1708 
 1709 
Rafael Rosa – Sem dúvida. O que foi colocado...  1710 
 1711 
(intervenção feita fora do microfone) 1712 
 1713 
Rafael Rosa – Não.  1714 
 1715 
(intervenção feita fora do microfone) 1716 
 1717 
Rafael Rosa – Desculpe.  1718 
 1719 
(intervenção feita fora do microfone) 1720 
 1721 
Rafael Rosa – Desculpe. Não, não, não, não, não. Não, não. O que... 1722 
 1723 
(intervenção feita fora do microfone) 1724 
 1725 
Rafael Rosa – Perdão. Posso expli... Posso só explicar? Eu acho que... Eu acho assim, 1726 
que... Teve um pequeno... Não. É importante a gente saber, a gente saber.  1727 
 1728 
(intervenção feita fora do microfone) 1729 
 1730 
Rafael Rosa – Olha.  1731 
 1732 
(intervenção feita fora do microfone) 1733 
 1734 
Rafael Rosa – Deixa eu só complementar o que o Luís Merino colocou, que eu acho 1735 
que é uma conotação que talvez não seja essa. Nós estamos... Nós somos uma equipe 1736 
técnica, técnica. Só um momentinho. Deixa eu só complementar. Nós somos uma 1737 
equipe técnica, certo? Que está contratada para fazer uma plano de preservação para 1738 
aquela área. Já temos o entendimento que a linha dicumeada, a definição da poligonal 1739 
de entorno são coisas que o plano de preservação devem abordar. Não simplesmente 1740 
aquelas quatro RAs, nós temos essa compreensão e nós somos... Deixa eu só 1741 
complementar. Nós somos uma equipe técnica contratada e que começou a desenvolver 1742 
um trabalho, certo? E co... No mo... Deixa eu só complementar. Deixa eu só 1743 
complementar. Eu sou sócio da empresa. Deixa eu só complementar. Nós somos uma 1744 
empresa de Porto Alegre. Nós somos uma equipe em técnica que vencemos uma 1745 
proposta técnica, certo? Com toda a pontuação que foi criteriosamente avaliada, 1746 
concorremos com a TCBR, que foi uma outra empresa aqui de Brasília. Ganhamos a 1747 
licitação. Deixa só com... Deixa eu só complementar. Perdão. Perdão. Deixa eu 1748 
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complementar. Nós somos uma equipe técnica. Nós somos eminentemente técnicos e 1749 
quando o Luís Merino coloca que esse o momento de elaborar o plano, é que nós todos, 1750 
o que eu posso colocar como sócio da empresa e como técnico, é que nós todos estamos 1751 
engajados em fazer um plano que não esteja comprometido com nada, com 1752 
absolutamente nada disso e isso é... Exceto com a preservação. É esse que é... Esse é o 1753 
nosso espírito e é isso que eu tentei passar quando eu coloquei nesse primeiro momento. 1754 
E a nossa postura, a postura da Briane e de todos nós é de preservar Brasília, nós não... 1755 
Em nenhum momento estamos comprometidos. Nós não somos daqui. Eu acho que isso 1756 
também é uma das coisas que ao meu ver, analisando sobre uma outra ótica. Eu acho 1757 
que isso é importante de certa maneira, para que tenham uma certa isenção no plano. Eu 1758 
acho que isso tem um aspecto positivo nisso. Eu entendo assim pelo menos... 1759 
 1760 
(intervenção feita fora do microfone) 1761 
 1762 
Rafael Rosa – Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. E nós... E compartilho... 1763 
Compartilho da tua indignação. É isso que eu gostaria de deixar claro aqui. Toda a 1764 
equipe, que são nove pessoas, são pessoas que estão realmente engajadas com isso e que 1765 
a Briane muito bem colocou antes. Nós não temos comprometimento com ninguém. 1766 
Isso é uma das questões que eu gostaria de deixar claro aqui e queremos passar longe 1767 
disso. Não, nunca teremos, porque é nossa idoneidade profissional e eu jamais trocaria 1768 
isso por qualquer real que seja, entende? Então, isso. Nós somos técnicos e nós 1769 
queremos fazer um trabalho bom. É isso que eu estou querendo dizer e a minha 1770 
preocupação quando eu digo que outras gerações conheçam o que eu estou conhecendo 1771 
é uma preocupação real. Eu não falo só aqui. Eu falo para os alunos. Eu falo para todo 1772 
mundo que me envolve, que faça esse informativo e que a gente tenha essa 1773 
oportunidade nesse momento de fazer... Esse é o nosso espírito. É isso que eu estou 1774 
colocando para vocês. Então, por isso que eu peço para que seja construtivo esse 1775 
momento, para que a gente receba essas informações de vocês e possa anexar à ficha, 1776 
possa ficar gravado. Em nenhum momento, eu acredito que em nenhum processo 1777 
participativo possa ter... Tem um processo de registro e participação como nós estamos 1778 
propondo.  1779 
 1780 
(intervenção feita fora do microfone) 1781 
 1782 
Rafael Rosa – Mas nós não estamos fazendo isso em nenhum momento. Nenhum... A 1783 
postura é nossa. De jeito nenhum fazer isso.  1784 
 1785 
(intervenção feita fora do microfone) 1786 
 1787 
Rafael Rosa – Eu sei. A gente entende isso, mas é que nós estamos aqui... Não estamos 1788 
comprometidos com nada. Nós queremos fazer o trabalho, o plano de preservação de 1789 
Brasília. Não é por nenhum outro... Absolutamente ninguém. É isso que a gente gostaria 1790 
de deixar claro nessa reunião e parece que em um determinado momento.  1791 
 1792 
(intervenção feita fora do microfone) 1793 
 1794 
Rafael Rosa – Exatamente.  1795 
 1796 
(intervenção feita fora do microfone) 1797 
 1798 
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Rafael Rosa – E só uma... Deixa eu só complementar. O que a gente está constatando 1799 
nessas reuniões e que o Luís Merino bem colocou. É que dentro desse processo que 1800 
foram previstos de quatro, cinco plenárias nesse momento do diagnóstico, mais cinco 1801 
plenárias no momento de prognóstico e três audiências públicas. Talvez fosse 1802 
importante ter outros momentos de contato dentro desse processo, que é o que a Tânia 1803 
estava comentando. Então, isso é uma questão que tem que ser avaliada. Eu não posso 1804 
responder isso. Não é o momento que posso na reunião. Não tem como responder isso 1805 
agora. Nós temos que, sim, conversar e discutir isso. Isso é um primeiro momento de 1806 
contato. Ainda temos mais outros contatos, amanhã e no sábado. Então, a gente precisa 1807 
primeiro ouvir para depois tomar alguma decisão. Isso é uma das questões importantes. 1808 
A gente está constatando que existem mais momentos. Talvez tenham que ter alguns 1809 
outros momentos inseridos de contato com a população e a gente não está em nenhum 1810 
momento se omitindo com relação a isso, né? Exatamente. Nós... Deixa só terminar por 1811 
favor senhora. Deixa... 1812 
 1813 
Interlocutora não identificada – (fala sobreposta) concordo mais uma vez com vocês, 1814 
como também acreditamos que a SEDUMA, hoje, não está mais (incompreensível) do 1815 
senhor Taniguchi, que foi eleito deputado federal, entretanto, se deslocou de lá para 1816 
presidir a (incompreensível) SEDUMA a pedido e sobre o controle e supervisão de um 1817 
grande empresário, que hoje (incompreensível – intervenção feita fora do microfone).    1818 
 1819 
Rafael Rosa – Bom. Agradecemos as contribuições e acho que o Maurício... 1820 
 1821 
Maurício – Não, é só uma palavrinha rápida. Eu queria... É para pegar o gancho na fala 1822 
da Natanry. Agradecer a ela e a algumas outras pessoas que reconhecem que a 1823 
SEDUMA tem um corpo técnico sério, preparado, a Vera Ramos também ouvi dizer 1824 
isso. E todas as pessoas que tenham dito isso. Eu só queria dar uma palavra. Que nós 1825 
que estamos aqui somos servidores do quadro efetivo do Governo do Distrito Federal e 1826 
todas essas situações e aí uma palavra muito emocional, assim. Vocês me permitem. 1827 
Todas essas situações que indignam vocês todos também nos indignam, tá? E nós 1828 
estamos aqui também incomodados com tudo o que a gente vê, tocando o nosso 1829 
trabalho e zelando pela... Enfim, esse plano de preservação é uma luta nossa de vários 1830 
anos e que nós, enfim, conseguimos fazer um contrato em que o produto é um plano e 1831 
que tem todo esse processo participativo. Enfim, eu já estou falando demais. Eu só 1832 
queria pegar o gancho para poder dizer que nós todos aqui somos servidores do quadro 1833 
efetivo, que nós temos uma tarefa a cumprir e nós estamos procurando cumprir com o 1834 
nosso dever da melhor forma que a gente pode. Obrigado.  1835 
 1836 
(intervenção feita fora do microfone) 1837 
 1838 
Briane Bicca – Esse plano de preservação. Ele vem sendo demandado desde 1994 pela 1839 
UNESCO, por quê? Porque é impossível continuar e o IPHAN tem nos trazido sempre 1840 
essa dificuldade. É dificilíssimo que apenas baseado nas escalas se defina projetos 1841 
específicos em cada um dos lotes. Não há como fazer uma leitura da escala para o plano 1842 
real num lote. Então, precisa haver um instrumento que intermedie ou que detalhe essa 1843 
questão das escalas. A questão das escalas, ela pode tanto ser favorável, como ela pode 1844 
agir contra a preservação de Brasília. Depende como a pessoa manipula o argumento 1845 
que ela usa. Então, no momento em que se baixa e se chega a uma descrição como é o 1846 
caso do trabalho que está sendo feito, uma descrição de lote por lote e o que vige, o que 1847 
vigora para aquele lote específico, aí sim se tem até para o Ministério Público, até para 1848 
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as instâncias do Judiciário tem aonde se segurar, onde agarrar, porque a escala, ela é 1849 
imprecisa, não é? A escala... A escala, ela é muito... Perdão. Mais ou menos. Mas ela 1850 
não... Como é que o Ministério Público vai julgar um processo em que se fala na escala 1851 
bucólica, na escala gregária. Até para um juiz entender e tomar uma decisão fica muito 1852 
difícil. Fica muito difícil. Então, por isso que a UNESCO vem insistindo. Ontem eu 1853 
falei isso. Vou repetir. Nos... Em todas as missões da UNESCO, em todos os relatórios 1854 
da UNESCO há essa demanda do plano de preservação. É porque nem a UNESCO 1855 
consegue tomar uma posição sem um instrumento mais específico, que chegue ao uso 1856 
do solo, que chegue ao nível do uso do solo.  1857 
 1858 
(intervenção feita fora do microfone) 1859 
 1860 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu vou te dizer o seguinte. Nós acompanhamos... 1861 
Nós acompanhamos o desenvolvimento do projeto da, da... O projeto... O 1862 
desenvolvimento do projeto do VLT foi acompanhado pela SEDUMA. A SEDUMA fez 1863 
diversas sugestões de alteração, de elevação de traçado, enfim. Quando nos foi 1864 
solicitado para fazer um termo de referência ao estudo para ser fazer um estudo urban... 1865 
Um estudo avaliando a viabilidade dos impactos desse empreendimento, inclusive 1866 
vendo a necessidade de se elaborar um relatório de impacto de trânsito, a SEDUMA 1867 
elaborou esse termo de referência e... Para o metrô. Esse estudo... Para o metrô, o metrô 1868 
que é responsável pelo, pelo... As obras iniciarem. Naturalmente elas estão 1869 
autorizadas... Elas já foram embargadas uma vez. A obra paralisou. Depois a... Voltou 1870 
a... Então, elas estão devidamente autorizadas.  1871 
 1872 
(intervenção feita fora do microfone) 1873 
 1874 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Eu não tenho essa informação. Eu sei que obras a 1875 
SEDUMA não faz. Evidente que sim. Foram fei... Não. Dezessete mil pessoas 1876 
participaram das reuniões do PDOT, elabora... Você me desculpe. Eu... A... As 1877 
reuniões, elas são abertas à população. Ô... É. Eu acho que a gente está voltando a um 1878 
tema que não, não... Não, eu vou terminar... Eu gos... 1879 
 1880 
(intervenção feita fora do microfone) 1881 
 1882 
Rejane Jung Vianna (Seduma) – Gente, vamos... Eu queria fechar, Vera, por favor. 1883 
Elas são convidadas, Vera. O convite foi a todas as secretarias, para todas as secretarias. 1884 
Todo o Complexo do GDF. A CEB ma... A CEB tem estado presente. Ontem foi. Hoje 1885 
deve ter vindo. TERRACAP estava presente. Ô, gente, deixa eu agradecer a todos. Hoje 1886 
foi parece que uma reunião mais produtiva, foi positivo. Por fim a gente conseguiu uma 1887 
reunião que todos puderam falar, com respeito, com urbanidade, que é uma 1888 
características daqueles seres que vivem em cidade. A civilidade também vem daí e a 1889 
boa educação e a gentileza são exemplos disso. Hoje, então, eu pude responder às 1890 
questões que foram feitas. Muito obrigado e boa noite a todos.  1891 


