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PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PROGNÓSTICO PRELIMINAR 

24 DE SETEMBRO DE 2011 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2011, no auditório do edifício-sede da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, foi realizada a audiência pública de apresentação do 

Prognóstico Preliminar, da etapa do Prognóstico, componente do processo de elaboração do 

Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Os trabalhos iniciaram às nove horas 

e trinta minutos, com a composição da mesa de abertura, que contou com a participação do 

Secretário de Estado da SEDHAB, o Sr. Geraldo Magela, do Secretário-Adjunto da SEDHAB, o Sr. 

Rafael de Oliveira, do representante da presidência da Câmara Legislativa do DF, o Sr. 

deputado distrital Wasny de Roure, do Superintendente do Iphan/DF, o Sr. Alfredo Gastal, do 

Administrador da RA I, o Sr. José Messias de Souza, do representante do Instituto do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF - IBRAM, o Sr. Dálio Ribeiro, do representante da 

Subsecretaria do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do DF, o Sr. Jônatas Nunes Barreto e 

do Diretor da Diretoria do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília, o Sr. Graco Melo Santos. 

A cerimônia de abertura contou com os pronunciamentos do representante da presidência da 

Câmara Legislativa do DF, do senhor Administrador da RA I, do Superintendente do Iphan/DF 

e, finalizando a cerimônia de abertura, houve o pronunciamento do Secretário de Estado da 

SEDHAB, o Sr. Geraldo Magela. Dissolvida a mesa de abertura, o mediador designado para 

conduzir os trabalhos da reunião, Sr. Marcos Ferreira, deu início à composição da mesa técnica 

convidando o Secretário-Adjunto da SEDHAB, o Sr. Rafael de Oliveira, para assumir a 

coordenação dos trabalhos, bem como os representantes da equipe técnica da SEDHAB e da 

equipe técnica da empresa de consultoria contratada, para tomarem assento na mesa técnica 

e, em seguida, procedeu à leitura do regulamento da audiência pública. Além do Secretário-

Adjunto da SEDHAB, Sr. Rafael de Oliveira, integraram a mesa técnica como representantes da 

Secretaria, o Diretor da Diretoria do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília e Supervisor-

Geral do PPCUB, o Sr. Graco Melo Santos, a Assessora da DCT/SEDHAB e coordenadora técnica 

do PPCUB, a Sra. Lídia Adjuto Botelho e a assessora do Gabinete da SEDHAB, a Sra. Rejane Jung 

Vianna. Como representantes da equipe técnica da empresa de consultoria, integraram a mesa 

o Arq. Me. Rafael Brener da Rosa, a Arq. Dra. Briane Panitz Bicca, o Arq. Dr. Prof. Décio Rigatti 

e o Arq. Me. Luiz Merino de Freitas Xavier. Em seguida ao pronunciamento de abertura dos 

trabalhos técnicos pelo Secretário-Adjunto da SEDHAB, Rafael de Oliveira, foi passada a 

palavra ao Arq. Rafael Rosa, coordenador técnico da empresa de consultoria contratada, o 

qual, às dez horas e quinze minutos, deu início à explanação sobre os trabalhos técnicos do 

prognóstico, salientando a importância do PPCUB para a gestão do conjunto urbanístico 
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tombado e informando a estrutura da apresentação preparada pela equipe da empresa 

contratada. Em seguida, passou a palavra à Arq. Dra. Briane Panitz Bicca para dar início à 

apresentação da primeira parte do prognóstico, relativa aos estudos e proposições para a área 

de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília (Área Tombada). Na sequência, os Arq.  Rafael 

Brener da Rosa e Luiz Merino Xavier apresentaram a segunda parte do trabalho, relativa às 

proposições para as áreas internas à poligonal do Conjunto Urbanístico de Brasília e 

expuseram a conceituação, respectivas delimitações e diretrizes para as Áreas de Preservação 

(AP) e para as Unidades de Preservação (UP). Ainda em relação ao prognóstico, foi passada a 

palavra ao Arq. Dr. Décio Rigatti, para a apresentação da terceira parte, que dizia respeito a 

alguns exemplos de Unidades de Preservação (UP) e suas particularidades, tendo sido essa 

apresentação interrompida por uma pessoa do plenário, com uma questão de ordem, que 

solicitou fosse aberto espaço às manifestações do público presente, ainda no período da 

manhã, tendo em vista o adiantado da hora.  Após a questão de ordem, o mediador Marcos 

Ferreira solicitou à mesa que a apresentação técnica fosse encerrada pontualmente às doze 

horas, e acordou com todos os presentes que, a partir do citado horário, seria aberta a palavra 

aos inscritos, encerrando-se o período matutino da audiência às treze horas, e que os 

trabalhos do período da tarde seriam retomados, impreterivelmente, às quatorze horas e 

trinta minutos. Solicitou ao Sr. Décio Rigatti que acelerasse a exposição da terceira parte da 

apresentação técnica e, ao meio-dia, o mediador deu início ao debate, passando a palavra aos 

inscritos no decorrer da apresentação técnica. Foi dado início, assim, ao primeiro bloco de 

manifestações, no qual constaram as inscrições e manifestações que se seguem: 1) Sra. Tânia 

Batella – Representante da Pró-Federação em Defesa de Brasília – A senhora Tânia procede à 

leitura de um documento no qual a entidade representada explicita vários pontos polêmicos 

relacionados a dispositivos do atual PDOT (LC 803/2009) que repercutem na área do conjunto 

urbanístico tombado, como também enfatiza a necessidade de haver maior discussão e 

aprofundamento das questões apresentadas no documento-base do prognóstico, 

disponibilizado no site da SEDHAB. 2) Não identificado – Representante da 3ª Igreja Batista do 

Plano Piloto –  O representante da citada entidade religiosa parabeniza o poder executivo pelo 

processo de trabalho e pelo momento de debate de questões de extrema importância para a 

cidade e para a sua população. Menciona a Lei Distrital n. 1.024/98, a qual autoriza a 

instalação de templo religioso em qualquer lote/área e pleiteia a permissão para a construção 

de centro de formação cristã, em lote localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul da orla do 

lago Paranoá e, para tanto, solicita a revisão da utilização do SCES, no sentido de permitir ou 

contemplar a atividade de templo religioso. 3) Sr. José Daldegan – Representante das 

Prefeituras Comunitárias das Quadras 704, 705 e 706 Sul – Faz a leitura de documento que 

contém proposições e reivindicações da população daquelas quadras. No documento consta 
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reivindicação para manutenção do uso residencial exclusivo nas quadras 700 Sul. 4) Sr. Ricardo 

Valle –  Representante das entidades ACPN e CONSEG – Propõe que o cronograma das 

atividades do PPCUB seja reavaliado para permitir maior discussão das proposições desta 

etapa do prognóstico e solicita que o cronograma seja disponibilizado no site da Secretaria. 

Com relação ao Setor de Mansões Park Way enfatiza a necessidade de discutir questões 

específicas do planejamento desse setor, principalmente com relação ao resguardo das áreas 

verdes públicas. 5)  Carlos Osório – Representante da Associação dos Moradores do Setor de 

Mansões Isoladas - SMI - Manifesta preocupação com relação aos limites de abrangência do 

Plano de Preservação (PPCUB) e as implicações, do ponto de vista dos aspectos jurídicos, de 

serem consideradas, no estudo do PPCUB, as áreas externas à poligonal do tombamento. 

Como contribuição às discussões do prognóstico do PPCUB, apresenta duas proposições, 

sendo a primeira a recomendação para a revitalização do referido setor residencial, localizado 

no SCEN, contendo poucos lotes isolados e ladeados por extensas áreas verdes públicas, que 

estão abandonadas. A segunda proposição diz respeito à necessidade de definição de normas 

de uso e ocupação para alguns lotes do Setor Bancário Norte, para os quais não há regras que 

permitam edificar. 6) Heliete Bastos – Representante do Conselho Comunitário da Asa Sul – 

Endossa a manifestação anterior e dirige-se ao Secretário Magela questionando a data da 3ª 

audiência pública e demandando que sejam feitas as reuniões da equipe da Secretaria com a 

população, conforme mencionado pelo Secretário da SEDHAB no pronunciamento de abertura 

da audiência, bem como critica as colocações do Administrador Regional da RA I e do 

Superintendente do Iphan/DF, nos pronunciamentos de abertura da audiência. Manifesta o 

seu posicionamento contrário ao sistema de cabeamento elétrico aéreo da proposta do VLT na 

via W3 e critica a posição permissiva do Iphan/DF quanto a essa questão. 7) Lincoln Macário – 

Representante do Sindicato dos Clubes Esportivos e da Diretoria do Clube de Imprensa de 

Brasília – Apresenta o plano de revitalização para o Clube de Imprensa de Brasília, localizado 

no Setor de Clubes Esportivos da orla do lago Paranoá, e enfatiza a necessidade de ampliação 

de usos para o setor de clubes, principalmente para permitir atividades de alojamentos 

temporários para acomodação de atletas em eventos esportivos. 8) Aparecido de Jesus – 

Prefeito da quadra 707 Sul – Faz a leitura de um documento no qual representantes dos 

moradores daquela quadra reivindicam a manutenção do uso exclusivamente residencial nas 

quadras 700. Terminado o primeiro bloco de contribuições da população, o mediador encerra 

a sessão na parte da manhã, acordando entre os presentes a retomada da reunião às quatorze 

horas e trinta minutos.  Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, o mediador Marcos 

Ferreira dá início aos trabalhos do período da tarde passando a palavra ao Arq. Prof. Décio 

Rigatti, o qual retoma a apresentação interrompida na parte da manhã, apresentando as 

proposições para algumas Unidades de Preservação (UP). Encerrada a exposição da terceira 
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parte da apresentação técnica da empresa, pelo Prof. Décio Rigatti, o mediador passa a 

palavra ao representante da SEDHAB e Diretor da DCT, Arq. Graco Melo Santos, o qual 

apresenta as proposições para o tratamento dos espaços públicos contíguos às residências 

geminadas do Cruzeiro (SRES) e, em seguida, é feita a apresentação, pela Arq. Rejane Jung 

Vianna, Assessora do Gabinete da SEDHAB, de alguns projetos em desenvolvimento na 

Secretaria, cujas proposições foram incorporadas ao prognóstico preliminar do PPCUB. As 

apresentações dos representantes da SEDHAB tiveram início às quinze horas e quinze e 

minutos e foram finalizadas às quinze horas e trinta minutos. Após as apresentações técnicas, 

o mediador consultou os presentes e a mesa técnica sobre o procedimento a ser seguido, ou 

seja, a manifestação da mesa relativa ao bloco de manifestações do período da manhã ou a 

continuidade às manifestações dos inscritos. Os presentes no auditório e os integrantes da 

mesa acordaram em dar prosseguimento à manifestação dos presentes e, desse modo, o 

mediador deu seguimento ao debate passando a palavra aos inscritos seguintes: 9) Sra. Maria 

Rosa - Professora aposentada e funcionária da UnB – Apresenta considerações sobre 

mobilidade urbana sustentável e faz críticas ao Plano Diretor de Transportes Urbanos do DF – 

PDTU, aprovado em abril deste ano, e ressalta que esse plano está defasado e desatualizado 

em relação ao que está sendo implementado no resto do mundo. Argumenta que o PDTU 

propõe grandes eixos de transporte pesado (VLP) atravessando o Plano Piloto e alerta para o 

impacto indesejável da intensificação desses corredores de transporte pesado nessa área 

central.  Solicita que se promova uma interface entre o PPCUB e o PDTU/DF. 10) Laila 

Mackenzie – Representante do movimento “Urbanistas por Brasília” - Apresenta diapositivos 

em Power point, com simulações da volumetria e dos impactos da proposta de parcelamento 

da quadra 901 norte, apresentada pela TERRACAP, e expõe as razões pelas quais considera que 

a proposta fere o tombamento do Conjunto Urbanístico de Brasília. Expressa o posicionamento 

contrário, por parte do citado movimento, à proposta de parcelamento, usos e ocupação da 

referida área, que está em andamento no governo, e apresenta abaixo-assinado contrário à 

criação da quadra 901 norte.  11) Vera Ramos – Representante do Instituto Histórico e 

Geográfico do DF- IHGDF – Explicita algumas observações gerais referentes às proposições do 

prognóstico, apresentadas na audiência, quais sejam: - Com relação à área de entorno ao 

Conjunto Urbanístico de Brasília, pergunta como a equipe responsável pela elaboração da 

LUOS irá incorporar as diretrizes estabelecidas para as subáreas de entorno, apresentadas no 

prognóstico do PPCUB. Em seguida, expõe os principais conceitos que fundamentam a 

concepção urbanística de Brasília e recomenda que o PPCUB resgate esses conceitos, sempre 

que possível. Explicita a importância das escalas e ressalta, novamente, a necessidade desses 

conceitos estarem mais presentes no PPCUB. Finalmente recomenda, também, que haja um 

plano de ação e um cronograma de execução dos projetos apresentados pela SEDHAB, na 
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audiência pública, no sentido de tirá-los do papel. 12) Paulo Henrique Paranhos – Presidente 

do Instituto dos Arquitetos - IAB/DF – Elogia a manifestação da representante do movimento 

“Urbanistas por Brasília”  e defende a posição do IAB/DF contrária à criação da quadra 901 

norte, na forma proposta pelo governo. Solicita a posição do GDF diante da manifestação do 

citado movimento e defende a participação do IAB/DF nos debates relacionados às 

intervenções urbanas para a Copa 2014, à implantação do VLT e quanto aos demais projetos 

em desenvolvimento na SEDHAB, apresentados na audiência pública. 13) Bianca Regia – 

Representante da Associação do Esporte Patinação em Velocidade – Presta alguns 

esclarecimentos sobre essa modalidade de esporte e reivindica a ampliação do leque de 

atividades, dentro do uso esportivo, a serem exercidas nas áreas públicas. Esclarece que as 

áreas destinadas às atividades de esporte e lazer, no atual zoneamento da cidade, somente 

possibilitam as atividades esportivas que utilizam a bola e que os espaços destinados ao 

desenvolvimento das atividades esportivas são pouco diversificados e, na maioria das vezes, 

inviabilizam outras modalidades existentes hoje. 14) Lohir – Representante dos moradores das 

quadras 700 Sul – Agradece a sensibilidade da equipe responsável pela elaboração do PPCUB, 

que endossou o pedido da população no que se refere à manutenção do uso residencial 

exclusivo nessas quadras. Solicita que seja revista a questão da fiscalização, recomendando, 

também, para que seja considerada a preservação do patrimônio fora da área tombada e, 

finalizando a sua manifestação, ressalta que a preservação do bem patrimonial é 

responsabilidade de todos os cidadãos. Chama a atenção para a simbologia e os critérios de 

preservação adotados no relatório do prognóstico preliminar.  15) Benny Schvasberg – 

Professor da UnB e atual Conselheiro do CONPLAN – Parabeniza a equipe do PPCUB pelos 

avanços verificados no desenvolvimento do trabalho e elogia as proposições do prognóstico 

preliminar. A respeito da proposta de parcelamento, usos e ocupação da quadra 901 norte, 

ressalta que teve conhecimento de que a equipe técnica da SEDHAB emitiu parecer contrário e 

pede para que o Secretário Magela reconsidere a decisão em dar prosseguimento à proposta 

do governo. Enfatiza que não é possível elaborar um plano de preservação para Brasília de 

maneira desconectada das proposições relativas à mobilidade urbana e das estratégias de 

ordenamento e desenvolvimento territorial estabelecidas no PDOT. Sugere que o PPCUB 

contenha um capítulo específico abordando os assuntos inter-relacionados ao PDOT e ao 

PDTU. Solicita que se explicite no Plano de Preservação (PPCUB) o posicionamento contrário à 

proposta do governo para a quadra 901 norte e que o PPCUB indique a Operação Urbana 

Consorciada como principal instrumento para a implementação do projeto de revitalização da 

avenida W3. Questiona como o PPCUB propõe tratar o aparato normativo em vigor para as 

diversas áreas integrantes do Plano de Preservação e o que serão feitas das atuais normas de 

edificação, uso e gabarito (NGB). Questiona, ainda, se a Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS 
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incidirá sobre a área tombada. Pergunta qual a posição do PPCUB sobre a previsão de 

estacionamentos subterrâneos em algumas áreas, principalmente nas áreas centrais da 

cidade. Finalizando, manifesta a sua opinião contrária às palavras do Superintendente do 

Iphan/DF, quando esse se referiu às áreas verdes da escala bucólica do plano urbanístico de 

Brasília.  16) José César – Representante do Movimento em Defesa do Cruzeiro – Faz 

sugestões, de diversas naturezas,  para a Área de Preservação - AP10, no caso, para a Unidade 

de Preservação - UP11, que abrange o Cruzeiro, tais como, propõe a permanência da baixa 

densidade construtiva; a manutenção da habitação unifamiliar; sugere a previsão de ciclovias; 

a iluminação de becos (áreas livres entre conjuntos); e o desenvolvimento de um plano 

cicloviário para implantação nos setores residenciais Cruzeiro (SRES) e Cruzeiro Novo (SHCES). 

17) Leiliane Rebouças – Moradora da Vila Planalto – Pede para que sejam identificados no 

plenário os moradores da Vila Planalto presentes na audiência, o que foi feito, comprovando 

não haver a presença desses. Afirma que muitas alterações na cidade decorrem de medidas, 

na maioria das vezes, ilegais. Ressalta que há necessidade do poder público implementar ações 

imediatas na Vila Planalto, no sentido de resguardar os seus valores patrimoniais, pois a Vila 

vem sendo cada vez mais descaracterizada e, dessa forma, são desrespeitadas as 

recomendações estabelecidas quando do seu tombamento.  Após o segundo bloco de 

manifestações dos presentes, o mediador abre a palavra à mesa para as considerações acerca 

dos questionamentos da população e, nesse momento, o coordenador da mesa do debate, o 

Sr. Rafael de Oliveira, atende ao pedido do Secretário da SEDHAB, o Sr. Geraldo Magela, 

abrindo espaço para o seu pronunciamento em resposta a algumas questões polêmicas 

apresentadas durante a manifestação dos presentes. O Secretário da SEDHAB justifica o seu 

pedido para pronunciar-se anteriormente aos integrantes da mesa técnica, em virtude de ter 

de se ausentar, em seguida, devido a outros compromissos agendados para aquele dia. O 

Secretário Magela apresenta, portanto, alguns esclarecimentos acerca do posicionamento 

assumido pelo governo em relação à proposta de parcelamento da quadra 901 norte, assim 

como informa sobre as ações adotadas na Secretaria para a continuidade e a reprogramação 

do desenvolvimento de alguns planos e projetos iniciados na gestão anterior do governo, 

exemplificando com a elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, cuja retomada na 

SEDHAB está estabelecendo uma estratégia de discussão no âmbito da Conferência Distrital 

Extraordinária das Cidades, a ser iniciada no início de outubro próximo. Após a manifestação 

do Secretário Magela, o mediador passa a palavra ao Secretário-Adjunto, Rafael de Oliveira, o 

qual inicia as considerações da mesa acerca dos questionamentos da população, sendo 

seguido pelas considerações da equipe da empresa de consultoria, a RS Projetos, 

apresentadas, sucessivamente, pelos seus representantes técnicos, Arq. Briane Bicca, Arq. Luiz 

Merino Xavier, Prof. Décio Rigatti e, por último, pela representante da equipe técnica da 
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SEDHAB, Sra. Lídia Adjuto, a qual, em atendimento aos questionamentos do professor Benny 

Schvasberg, esclarece sobre como está sendo apresentado, no PPCUB, o regime urbanístico 

para as Unidades de Preservação (UP), que integram as Áreas de Preservação (AP). Finalizadas 

as considerações, por parte dos integrantes da mesa técnica, acerca dos questionamentos da 

população, o mediador abre, novamente, a palavra ao plenário, dando segmento ao terceiro 

bloco de manifestações: 18) Manoel Bezerra – Representante do Cruzeiro Center – Pede a 

revitalização da área do Cruzeiro Center, informando ser essa área a vitrine do Cruzeiro Velho. 

Pede também que se possibilite a construção do terceiro pavimento e a instalação de garagens 

em subsolo. 19) Sra. Mônica Veríssimo – Representante do Fórum das ONGs Ambientalistas do 

DF e Entorno – Critica a fala do Secretário Magela quando esse afirmou “que até a Constituição 

pode ser mudada”, e enfatiza que desde que seja para o interesse do povo. Coloca que no 

documento do prognóstico preliminar, disponibilizado no site, não consta nenhuma referência 

ao estudo realizado por ela, a pedido do IPHAN, relativo à bacia do lago Paranoá, no qual se 

concluiu pela indicação dos limites dessa bacia como Área de Entorno do Conjunto Urbanístico 

de Brasília. Ressalta a necessidade de alguns ajustes nas diretrizes das subáreas de entorno, de 

forma a compatibilizar as diretrizes para algumas áreas integrantes dessas subáreas com o que 

já está disposto em legislação ambiental específica. Solicita moratória ao PDOT (LC 803/2009). 

20) Sr. Flávio – Ciclista e funcionário da CLDF – Fala que montou frente com parlamentares da 

Câmara Legislativa para a discussão de questões urbanísticas, por meio de grupos de trabalho, 

e convida as pessoas interessadas nessas questões para participarem desse debate. Doa parte 

de seu tempo de manifestação para que a Sra. Tânia Batella complemente o seu 

pronunciamento, iniciado no período da manhã. A citada senhora complementa a sua 

manifestação anterior ressaltando a necessidade de adequação de questões do PDOT/2009, 

em virtude dessas tratarem de matérias pertinentes ao PPCUB, como também salienta a 

questão da inconstitucionalidade da LUOS, em virtude de seu conteúdo abranger a revisão e 

adequações dos coeficientes de aproveitamento, definidos no PDOT, para as áreas urbanas 

integrantes do entorno do conjunto urbanístico de Brasília. 21) Sr. Tico – Informa que há mais 

de dois anos está sendo pactuado o projeto de lei de regulamentação do cercamento das áreas 

livres contíguas às residências do Cruzeiro e ressalta que a população, durante todo esse 

tempo, esperou pela aprovação da proposta discutida entre a população e o governo, e que o 

projeto apresentado pela Secretaria, na audiência, não está de acordo com o que foi pactuado. 

Fala, também, a respeito da proposta de parcelamento da quadra 901 norte, para a qual o 

Secretário não negou a sua concordância. Reitera, novamente, que deve ser considerado o 

projeto de cercamento das áreas contíguas às residências do Cruzeiro, que foi pactuado há 

mais de dois anos. 22) Sônia Bulhões – Presidente da Associação de Pousadas - Parabeniza as 

equipes responsáveis pela elaboração do PPCUB, assim como a Secretaria, e afirma que, pela 
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primeira vez, os representantes da Associação de Pousadas estão sendo ouvidos. Diz estar feliz 

pelo fato do Secretário recebê-la para tratar do seu assunto e ressalta que o diálogo entre 

todos é a solução para mediar os conflitos. Explicita a necessidade de regulamentar uma área 

para a instalação de pousadas em Brasília. Menciona o concurso de projetos para a 

revitalização da avenida W3 e salienta o fato de que a diretriz para a inclusão do uso misto no 

renque de casas das 700, as quais se voltam para a citada via, predominou nas cinco propostas 

classificadas e sugere que isso seja considerado nos estudos do PPCUB. 23) Hudson Cunha – 

Representante dos moradores do Cruzeiro Novo – Menciona o relatório sobre a situação do 

Cruzeiro Novo (SHCES), que foi protocolado na SEDHAB para o seu envio à equipe do PPCUB. 

Esclarece que as grades instaladas nas imediações dos edifícios residenciais foram implantadas 

de acordo com a lei vigente. Ressalta a falta de estacionamentos e a necessidade de garantir 

maior segurança, como fatores que justificam a necessidade das grades. Menciona a 

necessidade de preservação dos espaços verdes. Diz que a lei dos quiosques não está sendo 

aplicada e que há usos indevidos entre os edifícios residenciais. Solicita que a população tenha 

acesso aos documentos das propostas apresentadas na audiência e sugere que as 

apresentações feitas sejam disponibilizadas no site da SEDHAB. 24) Rafael – Morador do 

Cruzeiro – Utiliza o tempo de exposição restante do Hudson para apresentar solicitação para 

serem incorporadas, ao PPCUB, propostas de alterações no sistema viário imediato ao 

Cruzeiro, tal como, a previsão de via marginal a EPIA, no trecho contíguo ao referido setor 

residencial e argumenta quanto à necessidade de implantação de torre de elevadores 

externamente (em área pública) aos edifícios de habitação coletiva. Ressalta que a Associação 

ARUC não tem sua área até hoje regularizada. 25) Jane Jucá – Servidora da Agência de 

Fiscalização de Atividades Urbanas do DF – AGEFIS – Elogia o trabalho desenvolvido pelas 

equipes técnicas do PPCUB. Retoma a questão do plano urbanístico da cidade, em sua visão 

abrangente e ressalta o princípio das escalas e o que elas representam no plano. Sugere que se 

acrescente, aos valores identificados no prognóstico do PPCUB, a questão das escalas urbanas; 

a cidade como monumento; e o caráter simbólico de capital, assim como, recomenda que se 

insira, nas fichas das Unidades de Preservação (UP), um campo que indique qual (ais) a(s) 

escala(s) que rege(m) as áreas integrantes daquela UP. 26) Não Identificado - Apresenta 

projeto que realizou quando foi diretor de cultura, o “Projeto Cidade – Rua Livre”, o qual foi 

engavetado, e solicita o resgate desse projeto. 27) Não identificado – Entrega documento à 

mesa de coordenação do debate. 28) Elmo Fernandes – Presidente da Associação dos Idosos 

do Cruzeiro – Diz que solicitou a regularização da Área Especial Lote 2B da quadra 805 do 

Cruzeiro Novo – SHCES, ocupada pela citada associação, cujo processo está na DCT/SEDHAB, 

desde o dia 08 de maio de 2010, e reitera o pedido para que se conclua a solução do processo. 

29) Deuzanir – Representante dos moradores do Cruzeiro – Enfatiza a reivindicação dos 
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moradores para a permissão do cercamento na área livre entre os blocos (becos), tendo em 

vista que essa reivindicação já havia sido discutida exaustivamente com a Secretaria, no 

decorrer de 2010, quando da elaboração do projeto de lei do cercamento das residências do 

Cruzeiro, o qual estabeleceria, temporariamente, as regras para a regularização desse 

cercamento, até a elaboração do PPCUB. 30) Jofre Lélis – Argumenta em favor da necessidade 

de ofertar áreas para estacionamentos, devido à entrada de milhões de automóveis no Plano 

Piloto, vindos do entorno do DF. Explicita que, no Setor Bancário Sul, há necessidade de 

solucionar o acesso de veículos de emergência, principalmente a entrada e saída de carros de 

bombeiros e ambulâncias. Argumenta, também, que no Setor de Oficinas Norte há demanda 

por habitação. Concluídas as manifestações dos inscritos, o mediador passa a palavra aos 

integrantes da mesa para as respostas aos questionamentos apresentados e sugere que, em 

virtude do adiantado da hora e do esvaziamento do plenário, as considerações por escrito 

sejam entregues para serem respondidas, posteriormente, pelas equipes técnicas do PPCUB e, 

em seguida, questiona os presentes quanto à necessidade de algum esclarecimento no 

momento, tendo sido consenso entre os presentes de que não seriam necessários 

esclarecimentos.  Desse modo, o mediador passa a palavra ao coordenador da equipe técnica 

da empresa de consultoria RS Projetos, Arq. Rafael Rosa, o qual agradece aos presentes mais 

essa oportunidade de debater as questões do PPCUB. Após as considerações do coordenador 

técnico da RSP, o mediador passa a palavra ao Secretário-Adjunto da SEDHAB, Rafael de 

Oliveira, para o pronunciamento de encerramento da segunda audiência pública do PPCUB.  O 

mediador Marcos Ferreira declara encerrada a audiência pública às dezenove horas e trinta 

minutos.  

Integrantes da Mesa de Coordenação: 

Rafael de Oliveira – Secretário-Adjunto - SEDHAB   

Graco Melo Santos – Diretor da DCT - SEDHAB   

Lídia Adjuto Botelho – Assessora da DCT - SEDHAB     

Rejane Jung Vianna – Assessora do Gabinete - SEDHAB  

Arq. Décio Rigatti – Supervisor Geral - RS Projetos 

Arq. Rafael Brener da Rosa – Coordenador Técnico - RS Projetos    

Arq. Briane Panitz Bicca – Consultora Sênior - RS Projetos  

Arq. Luiz Merino Xavier – Equipe Técnica Especializada - RS Projetos 


