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Mestre de Cerimônias – Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem vindos à primeira Audiência 1 

Pública para a Elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Nós 2 

vamos agora compor a mesa de abertura dos nossos trabalhos. Devo anunciar que haverá um 3 

primeiro momento... Mais alto? Vou falar mais alto. Sejam bem vindos à primeira audiência. 4 

Nós vamos, agora, compor a mesa de abertura. Quero anunciar que nós vamos ter dois 5 

momentos de composição de mesa. Um primeiro momento para a abertura oficial da audiência, 6 

em seguida, membros da mesa vão se retirar e nós vamos compor a mesa de trabalho para 7 

apresentação e debate com este plenário. Quero pedir, por favor, que venha compor a nossa 8 

mesa, o senhor Secretário Geraldo Magela, Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação 9 

do Distrito Federal. [aplausos]. Quero convidar para compor a mesa também o Senhor Rafael 10 

Oliveira, Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. [aplausos]. 11 

Quero pedir que venha para compor a mesa Fernanda Guimarães, a senhora Fernanda 12 

Guimarães, Subsecretária de Planejamento Urbano da Secretaria. [aplausos]. E convidar ainda o 13 

Senhor Edson Machado, Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional. 14 

[aplausos]. O Secretário pediu mais uma cadeira. Eu devo anunciar mais alguém, Secretário? 15 

Quero  convidar também o Secretário de Turismo do Distrito Federal para compor a nossa mesa 16 

de abertura. [aplausos]. Doutor Otávio Rocha Neves, por favor, seja bem vindo. Nós vamos 17 

escutar a saudação do nosso Secretário Geraldo Magela. Por favor, Secretário.  18 

 19 

Geraldo Magela (Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação) – Bom dia.  Bem. 20 

Telefone sem fio é sempre assim. A gente sempre pega, nunca sabe quando está ligado ou não. 21 

Então, eu quero, em meu nome, em nome do Governador Agnelo Queiroz, em nome de toda a 22 

equipe da Secretaria de Habitação, Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária, dar as 23 

boas vindas a todos vocês, que nos honram com a sua presença nessa audiência pública. Nós 24 

estamos aqui no momento que considero da maior importância para a nossa capital. O que nós 25 

temos de mais importante em Brasília é a nossa condição de patrimônio cultural da humanidade. 26 
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E, certamente, o nosso maior compromisso é com a preservação desta condição. O governo do 27 

nosso companheiro Agnelo Queiroz já tinha assumido desde a época da campanha o 28 

compromisso de fazer todo o possível, o impossível e ainda um pouco mais, se necessário, para a 29 

preservação da nossa capital, a capital de todas as brasileiras, a capital de todos os brasileiros na 30 

condição de patrimônio cultural da humanidade. Nós temos aqui o nosso Secretário de Turismo, 31 

que sabe muito bem que o nosso governador nos orientou, inclusive, a fazer a elaboração de um 32 

plano de recepção de turistas do mundo inteiro para antes, durante e depois da realização da 33 

Copa do Mundo. A Copa do Mundo será um momento privilegiado, de mostrarmos Brasília para 34 

o mundo inteiro e a partir de um plano, de um grande projeto de receptivo de turistas, poder 35 

gerar aqui renda, fazer distribuição desta renda para a nossa população e fazer com que Brasília 36 

possa ser admirada não apenas pela população brasileira, mas pela população no mundo inteiro, 37 

mas a responsabilidade da preservação de Brasília não é apenas de quem governo, é da 38 

responsabilidade de todos nós, de todos os segmentos ativos da sociedade, cumprindo cada um o 39 

seu papel, fazendo com que aquilo que nós desejamos de Brasília ser a capital de todas as 40 

brasileiras e de todos os brasileiros, possa ser também a capital admirada no mundo inteiro como 41 

eu já disse. Nós sabemos que não é fácil preservar da forma em que foi projetada e pensada uma 42 

cidade que é viva e que tinha na sua ideia inicial a expectativa de um quantitativo populacional 43 

que 50 anos depois já tem praticamente cinco vezes mais no conjunto da capital o número de 44 

habitantes. Então, nós sabemos que não é fácil, mas este é o grande desafio. É superar as 45 

dificuldades para garantir a nossa qualidade de preservação. Eu tenho dito em todas as 46 

entrevistas, em todas as situações em que participo de debates que o nosso compromisso com a 47 

preservação não nos faz ficarmos cegos diante da realidade. E não nos fará aceitar as pressões 48 

para que haja uma liberação total sobre a ocupação da Capital, do conjunto urbano tombado. Nós 49 

não vamos deixar de olhar a realidade como a situação dos chamados puxadinhos, da situação do 50 

Cruzeiro ou de outras situações, mas também não vamos achar que é possível cada um sair 51 

fazendo o que lhe interessa de acordo com as suas conveniências sem estar diante de um projeto 52 

maior que é a preservação de Brasília. Eu tenho dito, entre o engessamento e a liberação total é 53 

que nós vamos traçar o Plano de Preservação do conjunto urbano tombado de Brasília, para dar 54 

uma regra consistente, permanente e que possa, ao longo do tempo, e sendo revisada, revisitada 55 

porque o PPCUB terá uma duração de dez anos, mas que, certamente, vai poder ser analisado 56 

neste período sob a ótica dos interesses sociais. Então, entre o engessamento e a liberação total é 57 

que nós vamos caminhar para a preservação de Brasília. Nós sabemos muito bem que este é um 58 

grande desafio, que esta é uma grande responsabilidade e ao elaborarmos e levarmos à Câmara 59 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Ha bitação  

Subsecretaria de Planejamento Urbano 

 
Legislativa o Plano de Preservação, nós também queremos estabelecer a forma de gestão desta 60 

área para que a população possa participar, fiscalizando, fiscalizando o governo, fiscalizando os 61 

outros entes sociais e ajudando, sobretudo ajudando na preservação da nossa condição de 62 

patrimônio cultural da humanidade, recebendo o respeito da comunidade internacional, dos 63 

organismos internacionais e mantendo a nossa condição, que nós queremos manter como uma 64 

obrigação de quem gere o estado, mas como uma determinação de quem acredita que esta é a 65 

nossa vocação, que esta é, sem dúvida nenhuma, a condição que nós queremos preservar. 66 

Portanto, eu estou aqui para desejar-lhes bom debate. Sejam bem vindos. Mas, sobretudo, para 67 

assumir, reiterar o compromisso do nosso governo com a preservação da condição de Brasília, 68 

que nós honra muito, de patrimônio cultural da humanidade. Muito obrigado. [aplausos].  69 

 70 

Mestre de Cerimônias – Quero registrar a presença no nosso auditório do Senhor José Messias 71 

de Souza, administrador regional do Plano Piloto, e do Senhor José Valter Vasques Filho, 72 

Secretário de Estado de Transportes do Distrito Federal. Neste momento, nós vamos... Pois não, 73 

senhor Secretário.  74 

 75 

Geraldo Magela (Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação) – Eu quero registrar 76 

aqui que nós vamos desfazer essa mesa agora, mas eu vou registrar a presença do nosso 77 

Secretário de Transportes, Zé Valter. Levanta aí que o pessoal não te conhece. Eu sei que você é 78 

bonito, mas ainda não é muito conhecimento. E o nosso administrador de Brasília, Messias 79 

Souza, que aqui está também. Osvaldo Russo, representando a CODEPLAN, Companhia de... 80 

Temos várias outras instituições e entidades que serão anunciadas depois.  81 

 82 

Mestre de Cerimônias – Obrigado Secretário. Eu vou passar para o momento seguinte caso 83 

tudo esteja certo. Vou pedir ao Secretário que ocupe um lugar no plenário. Ele vai estar conosco 84 

ainda durante uma parte da nossa audiência. Vou também pedir ao Edson Machado que faça isso, 85 

nosso Secretário do Turismo. Vou convidar para vir compor a mesa dos trabalhos agora o senhor 86 

Graco Melo, Diretor da Diretoria do Conjunto Tombado. [aplausos]. Nós ainda não temos todas 87 

as cadeiras que vamos usar. Quem sabe a gente começa a apresen... Ah. Já tem todas? Você não 88 

quer que comece a apresentação primeira. Precisava dos cartões. Então, vou compor... Terminar 89 

de compor a mesa agora, quero convidar para compor aqui a nossa mesa dos trabalhos o 90 

Arquiteto Rafael Rosa, que é coordenador técnico da equipe contratada para elaborar o PPCUB. 91 

[aplausos]. O Arquiteto, Doutor Décio Rigatti, que é supervisor técnico da equipe. [aplausos]. A 92 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Ha bitação  

Subsecretaria de Planejamento Urbano 

 
Bacharel Maria Etelvina, Consultora Jurídica, por favor, também para compor a mesa. 93 

[aplausos]. O Arquiteto Luís Merino Xavier. [aplausos]. E a Arquiteta, Doutora Briane Bicca, 94 

membro da equipe. [aplausos]. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos com a exposição 95 

Subsecretária de Planejamento, Senhora Fernanda Guimarães, por favor.  96 

 97 

Tânia Batella (Pró Federação em Defesa do Distrito Federal) – Por favor. Eu tenho uma 98 

questão de ordem.  99 

 100 

Mestre de Cerimônias – Uma questão de ordem. Só um momento Fernanda. Tem um 101 

microfone aqui. Você pode usar esse? Ainda não está ligado. Só um minuto. 102 

 103 

Tânia Batella (Pró Federação em Defesa do Distrito Federal) – Bom dia a todos. Meu nome é 104 

Tânia Batella, eu estou falando em nome da Pró Federação em Defesa do Distrito Federal, que é 105 

constituída de várias entidades representativas da sociedade. A minha questão de ordem é a 106 

seguinte. Nós tomamos conhecimento, essa semana, segunda-feira, de que o documento que foi 107 

disponibilizado no site da SEDHAB não é o documento que foi... Não é exatamente o 108 

documento que foi produzido pela empresa. Inclusive nós temos cópia aqui da carta da empresa 109 

à SEDHAB, porque nós tivemos acesso ao processo administrativo que está no Ministério 110 

Público. Isso nos deixou absolutamente espantados, para não dizer outra coisa. Então, inclusive, 111 

nesse documento, a empresa coloca com muita propriedade que não se responsabiliza pelo 112 

documento que foi disponibilizado no site. Essa questão é de suma importância e nos dá toda a 113 

autoridade como cidadãos, que temos direito de acesso a todo o material produzido, com base no 114 

Estatuto das Cidades, com base na Lei Orgânica do Distrito Federal, de – não digo impugnar, 115 

que é um termo muito forte – mas de solicitar que este evento não seja uma audiência pública, 116 

porque nós temos, como cidadãos, como sociedade civil, direito de acesso ao material 117 

efetivamente produzido e nessa carta é explicitado, inclusive foram excluídas informações 118 

técnicas fundamentais para que a sociedade possa discutir sobre o tema que a gente está aqui 119 

com esse objetivo. A minha sugestão é a seguinte, que a minha colocação, não é nem sugestão, é 120 

de que esta não seja uma audiência pública, portanto, não foi embasada nos dispositivos legais e 121 

que a empresa faça o obsequio em respeito à toda sociedade aqui presente colocar quais foram as 122 

questões que foram cortadas, acrescidas, editadas, para que a sociedade tenha conhecimento 123 

desta nova composição de documento que ao qual nós tivemos acesso. Eu vou encaminhar 124 

oficialmente esse documento à mesa, assinado pelas entidades da federação com cópia a todas as 125 
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entidades, como Ministério Público, como o Secretário, Ministério Público Federal, IPHAN e 126 

todos os órgãos que tem intervenção na questão da preservação do Distrito Federal. Muito 127 

obrigada. [aplausos].  128 

 129 

Mestre de Cerimônias – Vou pedir ao nosso Subsecretário Rafael Oliveira que debata a 130 

questão, por favor.  131 

 132 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 133 

Habitação) – Bom dia a cada um e cada uma. Que sejam todos bem vindos, enfim. Não é do 134 

conhecimento de forma oficial da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação nenhum 135 

posicionamento da empresa, da RSP Arquitetura e Projetos sobre o diagnóstico ora apresentado, 136 

alguma menção em torno disso. Oficialmente, a Secretaria não recebeu. Pelo menos não chegou 137 

a cada um e a cada um de nós...  138 

 139 

Mestre de Cerimônias – Tânia... Só um momentinho Secretário. Secretário, só um momentinho. 140 

Tânia, você vai poder apresentar e voltar no microfone. Deixa eu só combinar que nós vamos 141 

ouvir todo mundo com tranquilidade. A Tânia vai voltar ao microfone para poder mostrar e ler o 142 

documento que ela está apontando. Por favor, Secretário.  143 

 144 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 145 

Habitação) – Então, dessa forma e tendo em vista o próprio regimento da audiência pública que 146 

foi divulgado em tempo hábil para que todas e todos pudessem ter acesso, inclusive, aos 147 

diagnósticos, a tudo aquilo que a Secretaria reconhece como oficial e o que ela agora ora 148 

apresenta à população para o debate, nós continuaremos considerando esse fórum, esse plenário 149 

como audiência pública, o que não impede de num momento seguinte, enfim, nós fazermos 150 

qualquer outro tipo de debate, inclusive com os órgãos de controle. Ok? Então, sigamos Marcos.  151 

 152 

(intervenções fora do microfone) 153 

 154 

Mestre de Cerimônias – Então. Vamos entender o que está acontecendo aqui senhores. 155 

Vamos... Vamos resolver o que... Vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Vou pedir que 156 

todos que queiram se manifestar se inscrevam e usem o microfone. A Tânia se inscreveu para 157 

uma questão de ordem. Nós estamos discutindo a questão de ordem que ela apresentou e todos 158 
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podem se manifestar. A orientação que o nosso Subsecretário está apontando é de que realizemos 159 

a audiência pública em virtude de que...   160 

 161 

(intervenções fora do microfone) 162 

 163 

Mestre de Cerimônias – Então, nós vamos ter... Vou pedir de novo. Isso, então.  164 

 165 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 166 

Habitação) – Ô Marco, com licença.  167 

 168 

Mestre de Cerimônias – Pois não.  169 

 170 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 171 

Habitação) – Senhores e senhoras, quando eu informo que oficialmente a Secretaria não recebeu 172 

é porque não recebeu realmente. De forma alguma eu estaria sonegando e aí a minha formação 173 

política, pessoal e de caráter me impede que eu sonegue alguma informação, seja ela qual for, 174 

ainda mais na condição de gestor público. O que me chega agora é uma carta datada, mas com 175 

nenhum carimbo de recebido e não endereçado à Secretaria. Ok. Então, eu quero mais uma vez 176 

ponderar aos senhores e às senhoras. Eu não recebi a informação. A Secretaria não recebeu 177 

oficialmente a informação. Existe uma relação contratual entre a Secretaria e a empresa que 178 

realiza os serviços para o governo do Distrito Federal. Então, enfim, eu estou aqui com o 179 

executor técnico. De qualquer maneira, nós fizemos a publicação do material em tempo hábil, 180 

conforme delimita a legislação, 30 dias de antecedência. Os materiais foram publicados e dado 181 

publicidade. A audiência pública foi amplamente divulgada nos veículos de comunicação. Então, 182 

a posição oficial da Secretaria é que isso aqui se mantém como audiência pública e a 183 

consideraremos para efeito como. Ok.  184 

 185 

(intervenções fora do microfone) 186 

 187 

Mestre de Cerimônias – Secretário! O Secretário manifestou a posição dele discutindo a 188 

questão de ordem que foi levantada. Nós continuamos no debate da questão de ordem. Ninguém 189 

está sendo obrigado a aceitar nada aqui. Nós estamos continuando o debate sobre a questão de 190 
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ordem. Tânia, o Secretário contou que agora recebeu a carta. Você quer ler a carta, é isso? Por 191 

favor.   192 

 193 

Tânia Batella (Pró Federação em Defesa do Distrito Federal) – Merece um esclarecimento. 194 

Primeiro, a nossa proposição não é no sentido de que não permaneçamos aqui para discutir. 195 

Absolutamente. Até em respeito a todos que estão presentes. Vamos estar até o final da tarde 196 

para discutir. Agora, discutir o que? Este é o problema. Quando tivemos acesso ao processo 197 

administrativo no Ministério Público do Distrito Federal, tem uma carta. Eu estou com cópia 198 

dela aqui e eu vou me permitir ler senhor Secretário. A Carta que está no processo administrativo 199 

diz o seguinte: À Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano/SEDHAB, datado Porto 200 

Alegre 25 de fevereiro de 2011. Aos cuidados da Senhora Rejane Jung Viana, executora do 201 

contrato de prestação de serviço nº014/2009. Vimos por meio deste informar à Secretaria de 202 

Desenvolvimento Urbano e Habitação que conforme o plano de participação da população, 203 

PPP, elaborado e aprovado para o processo participativo em curso, consta no item 5421 no 204 

referido plano que o documento de referência para a audiência pública do diagnóstico é o 205 

relatório preliminar de diagnóstico. Assim sendo, informamos que analisando o material 206 

publicado no dia 24 de fevereiro de 2011, no site do GDF constatou-se que este não 207 

corresponde na sua integridade a versão revisada pela equipe técnica desta empresa, do 208 

relatório preliminar de diagnóstico enviado por e-mail à Senhora Rejane Jung Viana (cópia em 209 

anexo), à SEDHAB no dia 23 de fevereiro de 2011, volumes II e III, 146 megabytes, e 210 

disponibilizada para download Volume I, 34 megabytes, através do link e específica. 211 

Informamos também que encontram-se disponibilizados os volumes II e II nos links a seguir. 212 

Específica os links. Outrossim, informamos que o relatório preliminar de diagnóstico enviado é 213 

composto de três volumes, denominados volumes I, IlI e III, sendo o seu conhecimento 214 

indispensável pelo público. Também foi constatado que do referido relatório entregue foram 215 

suprimidos itens essenciais às discussões com a população na audiência pública, sendo que 216 

esses itens incorporavam o conteúdo técnico apresentado e discutido nas reuniões preparatórias 217 

e plenárias realizadas nos meses de março e maio de 2010. Também se observou que foram 218 

editadas partes dos documentos pela SEDHAB e que também foi publicado o material que não 219 

foi elaborado por esta empresa. Desta forma, considerasse que a síntese publicada é de inteira 220 

responsabilidade da SEDHAB. Cabe assinalar que esta empresa e sua equipe técnica excluem-221 

se de qualquer responsabilidade autoral sobre os itens do relatório preliminar que tenham sido 222 

alterados pela SEDHAB, assim como do material que não tenha sido elaborado pela empresa 223 
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técnica da RSP Projetos. Desta forma, reiteramos que o relatório preliminar diagnóstico deve 224 

ser divulgado integralmente ao público. Informamos também que na apresentação técnica a ser 225 

realizada por esta empresa na audiência pública não será apresentado nenhum item que não 226 

esteja presente na versão oficial enviada no dia 23 de fevereiro de 2011. Aproveitamos a 227 

oportunidade para solicitar que seja enviado, com maior brevidade possível, um roteiro para a 228 

apresentação para que possa ser elaborada uma minuta e enviada em tempo hábil à SEDHAB 229 

para análise.  230 

 231 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 232 

Habitação) – Ok.    233 

 234 

Tânia Batella (Pró Federação em Defesa do Distrito Federal) – É isso senhores.  235 

 236 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 237 

Habitação) – Então, foi lida a mensagem que a Tânia tinha referido... 238 

 239 

Tânia Batella (Pró Federação em Defesa do Distrito Federal) – E aqui... Desculpa. Só para... 240 

Quem teve tempo de ler o jornal hoje antes de sair de casa, tem uma notinha aqui no Correio 241 

Braziliense, na página 36, cidades. Aqui ó. Cadê? Pedido de amplo debate. Aqui diz que a 242 

Promotoria de Defesa da Ordem Urbanística recomenda ao Secretário de Desenvolvimento 243 

Urbano, Geraldo Magela, a realização de mais uma audiência pública, além da prevista para 244 

hoje, quando será apresentado o relatório diagnóstico preliminar do Plano de Preservação e a 245 

recomendação pede que seja disponibilizada à população a integra dos documentos acerca da 246 

área tombada com a antecedência de 30 dias da audiência. É o que nós estamos dizendo. 247 

Ninguém vai querer sair sem discutir. Só entendemos que legalmente, como não tivemos acesso 248 

ao documento produzido pela empresa, mas sim àquele que foi formatado nas condições que a 249 

SEDHAB entendeu, a gente tem o direito de que esta não seja uma audiência, seja uma reunião 250 

de debate.  251 

 252 

Mestre de Cerimônias – Eu preciso agora consultar uma seguinte compreensão. Pelo que eu 253 

entendi da informação que foi dada ali, há uma recomendação do Ministério Público de mais 254 

uma audiência, ou seja, o Ministério não está dizendo que esta não seja uma audiência. Então... 255 

Não, não é o que diz o jornal, gente. É de mais uma audiência. Então. Gente... 256 
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 257 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 258 

Habitação) – Marco 259 

 260 

Mestre de Cerimônias – O interesse é fazer andar. O interesse é fazer andar o nosso debate. Nós 261 

já tivemos essa situação numa outra oportunidade. Nós precisamos entrar no conteúdo. Então, 262 

qual o nosso problema aqui. O Secretário já informou a posição da Secretaria, que é estamos em 263 

audiência pública, segundo o Secretário. É preciso ler, inclusive, o regimento da audiência 264 

pública para que possamos operar. Está certo isso Secretário? 265 

 266 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 267 

Habitação) – Correto.  268 

 269 

Mestre de Cerimônias – O Senhor quer se manifestar.  270 

 271 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 272 

Habitação) – Mais uma vez, senhoras e senhores. Nós temos que compreender primeiro e aí é 273 

uma relação contratual entre o Governo do Distrito Federal, representado pela Secretaria de 274 

Desenvolvimento Urbano e Habitação com a empresa que desenvolve aqueles produtos que são 275 

discricionários da Secretaria e não da empresa. Essa é uma primeira questão e aí nós temos 276 

juristas aqui, a nossa assessoria jurídico-legislativa está aqui presente também. Da mesma forma 277 

o texto legal determina que sejam disponibilizados os temas relevantes para que a audiência 278 

pública possa ser realizada. Da mesma maneira, e aí eu queria pedir aos senhores e às senhoras, 279 

que da mesma maneira que eu respeito e os ouçam, a gente possa se respeitar e nos ouvir para 280 

que possamos conduzir a audiência. Da mesma maneira, existe uma recomendação à qual a 281 

Secretaria e o Governo ainda nem tomou conhecimento. E no momento que tomar conhecimento 282 

da recomendação que os senhores e as senhoras trazem agora, a Secretaria e o Governo tomarão 283 

as medidas legais cabíveis e debaterá com os órgãos de controle a necessidade ou não da 284 

realização de mais uma audiência pública. Dessa forma, nós consideramos mais uma vez, 285 

consideramos que essa é a primeira audiência pública para debate do diagnóstico do Plano de 286 

Preservação de Brasília. Ok. Então, eu peço ao nosso mediador que possa conduzir da maneira 287 

como está colocado dentro do nosso regimento. Obrigado. [aplausos].  288 

 289 
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Mestre de Cerimônias – Nós vamos... Vou seguir a orientação de quem convocou a audiência, 290 

que é o Secretário Adjunto. A Secretaria convocou a audiência. É preciso, então, que a gente 291 

avance na realização da audiência pública. Eu vou pedir ao Senhor Graco Melo que, por favor, 292 

faça a sua apresentação.  293 

 294 

Fernanda Guimarães (Subsecretária de Planejamento Urbano da Secretaria) – Só... Por 295 

favor, senhor mediador, eu gostaria só de acrescentar um argumento no que o Rafael já expôs 296 

para vocês. Essa é uma audiência pública de uma fase intermediária da elaboração do PPCUB. 297 

Nós temos ainda pela frente a fase do diagnóstico preliminar. Nós temos ainda pela frente oito 298 

reuniões preparatórias e plenárias, temos mais duas audiências públicas. Então, o que foi... Neste 299 

momento, o que não está apresentado na integra foram dois pontos no diagnóstico que ainda não 300 

estão consensuados entre a Secretaria e a empresa, mas esses dois pontos vão ser consensuados 301 

imediatamente após essa audiência pública e eles virão à discussão nas próximas dez reuniões 302 

abertas à população que nós teremos. Então, nós consideramos que são temas relevantes que vão 303 

ser trazidos para a população em mais dez oportunidades. Por isso a gente tem quase 500 páginas 304 

de produção para discutir aqui nesse momento com a população e esses dois pontos ainda não 305 

consensuados vão ser trazidos na próxima reunião para vocês. Então, podemos iniciar a 306 

apresentação do Graco. Obrigada.  307 

 308 

Mestre de Cerimônias – Então. Eu vou pedir a você que ainda não apresente a questão de 309 

ordem. Só queria... Gente.  310 

 311 

Interlocutor não identificado – Questão de ordem é imediata. O subsecretário disse que a 312 

Secretaria não tinha conhecimento. Depois vem uma funcionária e diz que tinha conhecimento. 313 

Então, há uma manipulação clara. A população não é idiota. Entende? Ela pode se... Como a 314 

Tânia colocou. Pode ser uma reunião, mas ela é passível juridicamente de invalidar.  315 

 316 

Mestre de Cerimônias – Isso.  317 

 318 

Interlocutor não identificado – Então, ela está invalidada juridicamente.  319 

 320 

Mestre de Cerimônias – Isso. Então... 321 

 322 
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Interlocutor não identificado – A manipulação não pode continuar. Já houve dolo e má fé e 323 

ninguém é idiota aqui. Nós temos que ter... É um direito consensual, é um direito constitucional e 324 

essa manipulação da mesa. Primeiro o Secretário fala que não sabia, que o governo não sabia. 325 

Depois vem um outro elemento da mesa e diz que isso não tem muita relevância. É manipulação. 326 

Ninguém aqui é idiota.  327 

 328 

Mestre de Cerimônias – Então, eu vou pedir... Um momentinho. Isso. Então. Eu queria 329 

combinar com vocês um caminho. Vamos ver se é possível. O Secretário deixou claro que ao 330 

convocar a audiência pública, ele convocou para discutir aquilo que está exposto. A Fernanda... 331 

Mas vocês precisam escutar, gente. Quando alguém vem no microfone nós estamos escu... Todo 332 

mundo está escutando. Aí quando eu vou usar a palavra no microfone para tentar encaminhar, eu 333 

fico impedido por apupo. Isso não está certo. Vamos lá. Vamos acertar. Olha só. O Secretário 334 

expressou uma compreensão de que ele... O Governo convocou uma audiência pública para 335 

discutir um determinado assunto. Não disse que está esgotando o assunto. Disse: estou colocando 336 

isto aqui em debate e publicou um material. A carta que a Tânia apontou diz assim: há itens do 337 

documento da empresa que ainda não foram publicados...  338 

 339 

(intervenções fora do microfone) 340 

 341 

Mestre de Cerimônias – Isso. Então, é que o documento que está em debate é o documento que 342 

o governo publicou...  343 

 344 

Interlocutora não identificada – Manipulado.  345 

 346 

Mestre de Cerimônias – Você... É uma palavra que você está usando que eu não posso usar 347 

porque eu não sei o que está alterado. Vocês sabem? Então, deixa eu expressar assim. Eu vou 348 

pedir que me deixem só terminar isto. O governo convocou uma audiência e publicou o material. 349 

Essa audiência de hoje é para examinar este material. Quem ficar insatisfeito com isso tem a via 350 

apontada pelo senhor de buscar a anulação da audiência. Agora, o governo está dizendo assim: 351 

nós vamos fazer a audiência para examinar o material que está publicado. Agora, vai começar 352 

com a exposição do que precisa ser debatido nesta audiência. Não quer dizer que mais debates 353 

não vão acontecer. Então, vou atender. Vou atender. Acho que nós não vamos entrar em acordo 354 
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nisso, né? Está claro que... Então, vou atender a orientação do Secretário Adjunto e vamos 355 

começar a exposição. Vamos começar a exposição com a fala do Senhor Graco Melo.  356 

 357 

Graco Melo (Diretor da Diretoria do Conjunto Tombado) – Alô. 358 

 359 

(intervenções fora do microfone) 360 

 361 

Mestre de Cerimônias – Então. No momento da exposição cada um deles vai contar onde está o 362 

material. Não tem problema. Amigos. Amigos. É preciso ouvir. Nós nem ouvimos o que as 363 

pessoas vão dizer. Vamos assistir a apresentação e dar encaminhamento. Não tem... Nada é 364 

definitivo no sentido de que acabou a discussão ou de que as pessoas não possam levantar 365 

questões. Graco.  366 

  367 

Graco Melo (Diretor da Diretoria do Conjunto Tombado) – Bom dia. Pessoal, eu vou... Eu 368 

vou fazer a... Eu sou da SEDHAB. Meu nome é Graco, sou servidor de carreira. Sou diretor da 369 

DCT, Diretoria do Conjunto Urbanístico Tombado. Vou fazer uma apresentação inicial do 370 

PPCUB sob o ponto de vista apenas introdutório, tá? O que é o PPCUB? O PPCUB vai 371 

estabelecer níveis e critérios de preservação do solo e ele corresponde a um PDL, né? O plano de 372 

ação local que vai definir a melhoria da qualidade de vida, dos espaços públicos. Pode passar. 373 

Ele visa atender a lei orgânica no artigo 316, ao PDOT, no seu paragrafo no Artigo 67, à 374 

exigência da UNESCO e a Portaria 299/2004 do IPHAN. Pode passar. Pessoal, nós temos já 375 

concluídas sob o ponto de vista de temas, temáticos, a sistematização dos instrumentos 376 

urbanísticos e agora nós estamos na fase de diagnóstico. Ali aparece também no início o plano 377 

geral de trabalho e programa de participação da população, que também foram concluídos e 378 

fazem parte do termo de referência que organiza o trabalho todo. As próximas etapas, vindouras, 379 

são o prognóstico e uma mensagem à Câmara para uma minuta de projeto de lei complementar. 380 

Bem. 381 

 382 

[aplausos]  383 

 384 

Graco Melo (Diretor da Diretoria do Conjunto Tombado) – Sobre a área de estudo. O termo 385 

de referência estipula uma área, essa área amarela aqui em redor, uma área de prévia, uma área 386 

prévia, uma área preliminar de estudo. Na verdade, isso é antes do estudo começar. A área em 387 
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azul, essa área em azul aqui, que engloba o Parque Nacional é área de abrangência do Plano de 388 

Preservação propriamente dita depois de iniciados os trabalhos. Essa área maior aqui em 389 

amarelo, laranja claro é a área do conjunto urbanístico tombado, hoje tombado. Pode passar. 390 

Brasília, aqui, a gente ia começar... Ali... A apresentação aqui é a caracterização da área. A gente 391 

tem... mostra que os eixos viários e os vetores de crescimento da cidade. Nesse eixo, a cidade, ao 392 

longo dos tempos, dos anos, os vetores de crescimento desenvolveram nesse eixo. Aqui existe... 393 

Existe aqui uma legenda. Esse material, se eu não estou enganado, já está no site da Secretaria à 394 

disposição. Essa mostra aqui áreas de concentração, as cidades aqui de Sobradin... Planaltina, 395 

Sobradinho, o Plano Piloto. É interessante mostrar aqui nesse slide que uma característica, é um 396 

dos poucos... é o único centro do país, a única capital, vamos dizer assim, que tem uma baixa 397 

densidade. Isso aqui mostra as densidades. Alta densidade nessa porção mais sudeste aqui e aqui 398 

no Plano Piloto menos denso. Pode passar. Área também aqui de... área rural, macro zona rural, 399 

essas áreas de menos adensamento. Pode passar. Bem. Brasília é o maior sítio histórico em 400 

termos de área do mundo tombada, 112 quilômetros quadrados, área do Distrito Federal. A 401 

população do Plano Piloto, da área tombada aliás, 303. Supera... A área do plano piloto é 402 

duzentos e... A população do Plano Piloto propriamente dita 205 mil habitantes e área tombada 403 

303 mil habitantes. Esses dados são de agora. Pode passar. A evolução urbana. Aqui é um dado 404 

conhecido, histórico. As datas, as décadas, os seus núcleos foram surgindo e aqui mostra o início 405 

da cidade, o início das cidades, dos primeiros acampamentos e cidades e essa evolução em 406 

termos de anos. Bem. O contexto regional. A taxa de crescimento... O que mais interessa nesse 407 

slide é a... nos últimos... na última década o Plano Piloto e Lago Sul tiveram taxa de crescimento 408 

negativa. Ceilândia, Samambaia, todos eles tiveram... Riacho Fundo e Recanto das Emas, São 409 

Sebastião, comprovando aqueles dados demográficos que apareceram antes. Também nota-se 410 

nesses estudos que a população do Plano Piloto, Lago Sul envelheceu. Pode passar. Bem. 411 

Concentração... Esse mapa... Esse slide mostra a concentração de empregos por habitante. 412 

Mostra nitidamente a concentração dos empregos no Plano Piloto, nas área mais centrais e essa... 413 

E gradual diminuição. Observa aqui de 20 a 33 empregos eram mostrados por hectares. Essas 414 

áreas são as áreas centrais e concentram o maior número de empregos. É o que provoca a grande 415 

demanda de serviços. Pode passar. Faixas de renda. Também é uma amostragem. É só... A nossa 416 

apresentação é só uma caracterização mesmo da área. Mostra aí faixas de renda. Pois não. Tá. 417 

Faixas de renda, também mostrando esse adensa... Essa grande diferença de renda, que só 418 

moradias, residências, né? Então, aqui não mostra o Plano, o Eixo Monumental. Então, 419 

mostrando aqui essas áreas de residências e concentração. Basicamente em... Pois não. Pode 420 
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passar. Bem, aí as tipologias. A gente está entrando agora nas tipologias, os aspectos 421 

morfológicos e tipológicos da área tombada. Aqui a gente mostra o piloti... O Plano Piloto. Uma 422 

quadra... Uma amostragem dessa tipologia, pilotis, seis pavimentos, setor de habitações coletivas 423 

Sul. Aqui no segundo pilotis, três pavimentos, área de comércio local. Pode passar. De novo 424 

aqui. Pilotis, dois pavimentos. Aqui no setor... E habitação unifamiliar. Tipologias que existem 425 

aqui no Plano. Pode passar. A gente quis mostrar essa... Basicamente essas tipologias em todas 426 

as áreas... na área atualmente tomabada. Aqui é o setor Sudoeste, área de Cruzeiro Novo, 427 

Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo, Octogonais, mostrando a tipologia, pilotis, seis pavimentos, 428 

térreo mais seis pavimentos e pilotis e quatro pavimentos. Pode passar. No Cruzeiro. Bem. 429 

Aqui... Nos aspectos dos setores centrais, Torre de TV, Esplanada e quais as tipologias de 430 

edificações que a gente tem, torres de centro urbano, Setor Comercial Sul e Torre de TV, 431 

Esplanada no se... Conjunto Nacional, Setor de Diversos que ladeiam aqui o Eixo Monumental. 432 

Pode passar. Esplanada dos Ministérios. Outro tipo de morfo... Outra tipologia, outra 433 

concentração diferenciada, Congresso Nacional, Esplanada dos Ministérios. Pode passar. Aqui a 434 

Candangolândia, também faz parte da área tombada. Muita gente não sabe. Ela encerra, assim, 435 

no início de Brasília tinham acampamentos e tal. Tem muita coisa considerada como sítio 436 

histórico também e ela pertence à área tombada. Hoje a tipologia lá é nove metros e meio de 437 

altura, habitação de familiar, a tipologia permitida atualmente. Essas são as fotos que ilustram lá. 438 

Pode passar. Aqui a intensidade de... Os aspectos em relação à intensidade de ocupação dessa 439 

área tombada e o entorno. A gente mostra aqui o tamanho dos lotes e a diferença. Tamanho de 440 

lotes. Observa aqui. Os mais claros são os maiores e os lotes mais escuros são os menores. A 441 

diferença dessa ocupação nesse espectro maior que é o Plano Piloto. Aqui a gente tem algumas 442 

imagens mostrando alguns exemplos. Também pode passar. Bem. Quanto ao zoneamento. A 443 

zona do conjunto urbano tombado e a zona urbana de uso controlado um. Observem que dentro 444 

da zona urbana do conjunto tombado essa... A gente tem essa ocupação de solo que respeita 445 

normas e critérios de restrições estabelecidos pelo... hoje, pelo tombamento. O Plano de 446 

Preservação é um instrumento de planejamento nosso, instrumento de planejamento e gestão do 447 

conjunto urbano tombado e considera a legislação federal... considerando a legislação vigente. A 448 

zona de urbano... A zona urbana de uso controlado o uso urbano deve ser compatível com as 449 

restrições relativas à sensibilidade ambiental da área e a proximidade com o conjunto urbano 450 

tombado. Eu estou dando um pouquinho mais de ênfase nessa porque a gente já está chegando ao 451 

fim aqui. Devem ser preservados e valorizados os atributos urbanísticos e paisagísticos que 452 

caracterizam essa área como envoltório da paisagem do conjunto urbano tombado, em limite 453 
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compatível com a visibilidade e a ambiência do bem protegido. Pode passar. Pessoal, aqui a 454 

gente entende que é uma visão bem interessante, são as quatro ba... as cinco bacias que tem aqui 455 

na nossa região e eu... a gente marcou, demarcou essas bacias. Isso aqui são os, vamos dizer 456 

assim, pontos de cumeeira dela aqui. As bacias recebem água aqui e caem para o centro aqui. 457 

Então, isso aqui é mais alto, essa região onde eu estou passando a luz aqui, é mais alta e isso é 458 

mais profundo. Então, a mesma coisa aqui. Essas são as linhas de cumeada, vamos dizer assim. 459 

O Plano Piloto está aqui e essa demarcação é importante, a gente considera importante porque 460 

esse é o lugar onde nós estamos e visualizamos essa... temos esses visuais desse vale, desse 461 

grande anfiteatro que é isso aqui. Isso aqui cai para o lago e aqui cai para cá. É nele que a gente 462 

sustenta o que a gente entende como área de... Começa a fechar a área de estudo. Por favor, pode 463 

passar. Bem. Então, aquela área que eu acabei de mostrar aqui da bacia do Paranoá. Ela, com 464 

essas visuais, que a gente tem aqui. A gente deu... Eu torno a dizer. Esse material está à 465 

disposição no site para vocês olharem. O que a gente considera como importante, aquela área de 466 

estudo que a gente falou no início. Então, aqui está o Plano Piloto, o ponto mais alto do Plano 467 

Piloto é aqui no Cruzeiro. A gente estabeleceu essa... A gente mostra o porque que a gente acha 468 

importante essa área. É a área que a gente consegue visualizar. A partir desses pontos aqui o 469 

terreno cai e isso deixa de ser uma influência na paisagem aqui, direta. Pode passar. Bem. 470 

Alterações do plano Piloto desde a implantação. Esse é um trabalho. Na verdade, é aqui que a 471 

gente queria chegar. Nós, da equipe da Secretaria, porque a gente queria mostrar. Muita gente 472 

não sabe disso. A gente queria mostrar que o desenvolvimento dessa... da implantação da cidade, 473 

do crescimento da cidade. A implantação, vamos dizer assim, já na pré-inauguração já houve 474 

mudanças. Antes da inauguração da cidade o relatório do Lúcio Costa não previa essas áreas 475 

aqui em amarelo. Ele não tinha essas áreas. Então, no relatório, ele mostra... Por exemplo, não 476 

consta as quatrocentos, as SGAS. Isso já aconteceu aqui na implantação, antes da inauguração já 477 

houve uma modificação do relatório em relação ao que ele tinha previsto no concurso. Então, a 478 

gente coloca aqui a implantação, já aparece essas áreas amarelas. Aqui ó, aqui é o Cruzeiro 479 

Velho. Depois acampamentos remanescentes, que existiram lá do início e ainda estão 480 

remanescentes, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Candangolândia. A década de 60, aqui o 481 

Cruzeiro, o setor... Aqui, esqueci o nome aqui do setor. E a década de 70, setor hospitalar, mas 482 

tem o i aqui que está... Década de 70. Década de 80. Aqui o Noroeste, 2000, e o Lago aqui 483 

(incompreensível). Pode passar. Bem. Aqui onde... Os setores que sofreram alteração de uso, 484 

setor policial, setor de grandes áreas sul, aqui o sps, setor de grandes áreas norte, setor de hotéis 485 

e turismo norte, aqui a região do beira lago . Alteração de uso e gabarito, lugares que receberam, 486 
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sofreram alterações de uso e gabarito. A gente considera aqui a Candangolândia, Setor de 487 

Industrias Gráficas. Alterações de parcelamento. Setor de... Setor de embaixadas norte, setor de 488 

autarquias federais sul. E lugares que a gente está colocando que precisam ser reavaliados, estão 489 

dentro da cidade, precisam de uma reavaliação. Lógico que todos eles, mas setor de garagens 490 

oficiais, setor de mansões isoladas, setor de clubes esportivos sul. Pode passar. Bem. Aqui 491 

setores íntegros do ponto de vista dos princípios fundamentais do plano. Essa área em vermelho, 492 

que guarda as escalas residencial, monumental, gregária e bucólica, ainda mantém em si os 493 

setores... De uma maneira geral você percebe ainda, é notória os princípios pensados por Lúcio 494 

Costa. Essas quatro escalas são presentes nesses setores que estão em vermelho, Asa Sul, Asa 495 

Norte. Setores... Eu vou passar aqui para os setores de gestão autônoma, são áreas, pessoal, 496 

muito próximas do Plano Piloto que tem... Eles não tem regu... Eles não tem um plano de 497 

ocupação. Aqui é o setor militar urbano, a UnB. Não tem... Não tem... A gente... O Aeroporto, 498 

né? Setor Militar Complementar. São áreas que a gente não tem legislação sobre elas, nós não 499 

temos... São setores que, por exemplo, aqui, hoje, o setor militar urbano pode ser construído aqui 500 

alguma coisa e a gente não tem regulamentação sobre isso, não tem como aprovar nada, porque 501 

isso precisa, são áreas, glebas exclusivas desses órgãos e precisamos sim um esforço conjunto 502 

para estabelecer critérios aqui de ocupação. As grandes áreas verdes, ainda remanescentes, que 503 

ainda existem por aqui, o parque nacional de Brasília. Os grandes... o parque da Asa Sul, o 504 

parque lá do Noroeste. Pode passar. Acho que é o último, né? Tem mais um? Acabou? Rafael! 505 

Acabou. Pessoal, é isso. A apresentação nossa, da Secretaria, visava apenas fazer uma 506 

apresentação que mostrasse a visão da Secretaria em termos históricos, em termos de um 507 

levantamento. Nós estamos dispostos a conversar, dispostos a ouvir. Costumo dizer que a gente 508 

tem sempre que se preocupar com o outro. Nós, aqui, somos vários outros. Precisamos sim ouvi-509 

los. É função do estado ouvi-los. Então, estamos à disposição. Obrigado.  510 

 511 

Mestre de Cerimônias – Obrigado Graco. Eu vou proceder. Eu cometi um erro aqui na hora em 512 

que a Tânia pediu a questão de ordem, eu devia ter procedido à leitura do Regimento. Vou fazer 513 

a leitura agora. Só queria registrar a presença do Senador Rodrigo Rolemberg, que se encontra 514 

conosco, da Senhora Eliane Klarmann, representando o Vice-Governador, e o Deputado Distrital 515 

Joe Vale. Vou fazer a leitura, então, do nosso regimento da audiência. Regimento da Audiência 516 

Pública do PPCUB. Artigo 1º O presente regimento define o procedimento que será adotado para 517 

o andamento da audiência pública da etapa de construção do diagnóstico do Plano de 518 

Preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Parágrafo Único A audiência pública é aberta 519 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Ha bitação  

Subsecretaria de Planejamento Urbano 

 
aos cidadãos mediante credenciamento para participar do evento. Artigo 2º A audiência pública 520 

será registrada por gravação audiovisual, sendo que este material comporá a memória do 521 

processo de elaboração do PPCUB, sem prejuízo da ata a que se refere o Artigo 11. Artigo 3º A 522 

audiência pública possui caráter consultivo e tem como objetivo recolher contribuições da 523 

comunidade para a etapa de elaboração do diagnóstico do plano. Parágrafo Único A audiência 524 

pública terá como base este regimento, os documentos de referência que contém os temas 525 

relevantes para o diagnóstico do PPCUB disponibilizados na internet, na página da SEDHAB, e 526 

nas administrações regionais componentes da área tombada, além da apresentação de material 527 

referente á etapa desenvolvido pela equipe técnica da RS Projetos e da SEDHAB. Artigo 4º 528 

Integrará a mesa o Secretário Adjunto da SEDHAB, a Subsecretária de Planejamento Urbano, o 529 

Diretor do Conjunto Tombado, representantes da equipe técnica da SEDHAB e da empresa de 530 

consultoria contratada para o desenvolvimento do plano e um relator, o qual será designado no 531 

início dos trabalhos. Parágrafo 1º A coordenação da mesa ficará a cargo da SEDHAB, a qual 532 

procederá à abertura dos trabalhos. Parágrafo 2º Compete à coordenação dirimir dúvidas e 533 

questionamentos dos participantes, bem como garantir o adequado desenvolvimento dos 534 

trabalhos, podendo, para tanto, solicitar auxílio aos demais integrantes da mesa, bem como da 535 

equipe de apoio. Artigo 5º A leitura do presente regimento será efetuada pela coordenação ou por 536 

um integrante da mesa designado para este fim. Artigo 6º Imediatamente após a leitura do 537 

regimento será procedida a apresentação do material referente à etapa do diagnóstico preliminar. 538 

Parágrafo 1º Durante o cadastramento e a apresentação serão abertas as inscrições para 539 

manifestação dos participantes credenciados, encerrando-se no final da apresentação. Parágrafo 540 

2º Caso haja demanda, a coordenação abrirá novas inscrições para manifestação, a fim de 541 

garantir a palavra a todos os participantes, observada a prioridade para aqueles que não tenham 542 

se manifestado anteriormente. Parágrafo 3º A manifestação dos participantes poderá ser feita 543 

oralmente ou por escrito, respeitados no primeiro caso os seguintes tempos: duração de seis 544 

minutos quando se tratar de representantes de entidades, duração de três minutos para 545 

manifestações individuais. Parágrafo 4º. A resposta às manifestações dos participantes será 546 

apresentada pela mesa em tempo equivalente. Concluída a apresentação, será dada a palavra aos 547 

inscritos para sua manifestação nos termos do Artigo 6º. Artigo 8º A coordenação do evento 548 

adotará os procedimentos necessários para garantir a palavra aos inscritos e a tranquilidade no 549 

desenvolvimento dos trabalhos. Artigo 9º Somente serão discutidos assuntos que se relacionem 550 

com a matéria e com a etapa de desenvolvimento dos trabalhos. Parágrafo Único As propostas e 551 

sugestões que não se relacionem diretamente com a etapa dos trabalhos poderão ser apresentadas 552 
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por escrito à organização do evento para subsídio ao trabalho de elaboração do PPCUB e nesta 553 

ocasião não serão lidas. Todas as manifestações pertinentes ao tema serão seguidas de 554 

comentários dos integrantes da mesa. A ata e a degravação da audiência pública serão 555 

disponibilizadas respectivamente em até 20 e 30 dias no site da SEDHAB na internet, 556 

acompanhadas das listas de presença. Parágrafo Único A Ata será publicada no Diário Oficial do 557 

Distrito Federal. Parágrafo 12... Artigo 12 – desculpem – Uma vez concluídas as manifestações 558 

todos os participantes inscritos a coordenação do evento dará por encerrada a reunião. Queria 559 

propor o procedimento para a coleta de inscrições. Nós podíamos ter um assis... usar o crachá. 560 

Então, é que se você me entregar o crachá para a inscrição você fica sem ele. Vou propor 561 

diferente. Você só escreve seu nome num papel. Isso. E chega aqui... E a Jose vai registrar o seu 562 

número de ordem. Então, você vai saber qual é o seu número de ordem de inscrição aqui na 563 

mesa. Quem quiser deixar o crachá pode deixar, não tem problema. Oi. Isso. O combinado era... 564 

Desculpe. Vai começar agora, então. As pessoas, por favor, façam inscrição. Então, queridas, 565 

não tem como controlar quem se levanta. Então, Jose, eles vão entregar um papel... A Jose vai 566 

fazer a numeração das inscrições. Nós vamos começar a primeira exposição de um técnico da 567 

RSP. Quem que vai falar primeiro? Rafael. Então, nós vamos começar com o Rafael, que é o 568 

coordenador técnico da equipe para a primeira exposição. Há uma orientação da Secretaria de 569 

que toda a apresentação não passe de duas horas de duração. Então, nós vamos estar trabalhando 570 

nesse sentido para garantir que a gente tenha várias horas para escutar a sociedade. Quero 571 

registrar ainda a presença de Marise Medeiros, representante do Presidente da NOVACAP, e 572 

José Delivel dos Santos, Subsecretário do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultura, 573 

representando o Secretário da Cultura Hamilton Pereira.  574 

 575 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 576 

Habitação) – Marco! 577 

 578 

Mestre de Cerimônias – Pois não.  579 

 580 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 581 

Habitação) – Eu queria solicitar ao plenário que, enfim, o procedimento de inscrição já 582 

começou, mas que nós pudéssemos fazer silêncio para que o Rafael, coordenador, meu xará aqui, 583 

coordenador da equipe técnica da RSP, pudesse começar a apresentação do diagnóstico. Ok.  584 

 585 
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Mestre de Cerimônias – Então, nós vamos começar a primeira apresentação. Já foi feita a 586 

introdução pela equipe da SEDHAB. Só vou pedir que dentro desse espaço a gente não converse 587 

para poder escutar o Rafael. 588 

 589 

Rafael Rosa (RSP) – Bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar aqui a empresa e abordar para 590 

vocês inicialmente antes da gente entrar no conteúdo técnico propriamente do diagnóstico, 591 

abordar alguns conceitos metodológicos que foram adotados ao longo da elaboração dessa etapa 592 

do trabalho. O que, enfim, consiste na metodologia do trabalho adotado, né? Uma linguagem um 593 

pouco mais acessível para que a gente possa entender como esse trabalho está sendo realizado, 594 

esse trabalho de diagnóstico, né? Como ele foi abordado, quais foram os princípios que foram 595 

adotados no sentido de embasar e estruturar teoricamente esse diagnóstico. Primeiramente eu 596 

gostaria só de esclarecer qual é o objetivo do diagnóstico, dessa etapa de diagnóstico. 597 

Essencialmente é delinear um quadro temático, analítico onde a gente possa identificar as 598 

principais caracterizações, potencialidades... 599 

 600 

Mestre de Cerimônias – Alô. Rafael, só um momentinho. Amigos que estão na fila. Há um 601 

pedido. As pessoas estão pedindo que façam menos barulho para poderem escutar as que estão 602 

sentadas aqui. Então, por favor, vamos evitar conversar aqui dentro do plenário. Continue, 603 

Rafael, por favor.  604 

 605 

Rafael Rosa (RSP) – Obrigado, Marcos. Vou falar um pouquinho mais alto também, que eu 606 

acho que também ajuda. Bom. Retomando. O objetivo do diagnóstico é essencialmente delinear 607 

um quadro, um quadro temático analítico da área de estudo, ou seja, que a gente possa identificar 608 

as principais vocações da área, as potencialidades, as deficiências e as principais caracterizações 609 

referente à sua condição física. Então, é uma grande análise da área tombada e da área de entorno 610 

no sentido de identificar esses fatores, os fatores de degradação, enfim, e também as 611 

potencialidades e deficiências que a área possui. Em termos de produto, o que se faz no 612 

diagnóstico? Se trabalha primeiro com o levantamento de dados do sítio, ou seja, a gente 613 

compilar a informação que se tem disponível, com base também em visitas à área. Isso é uma 614 

sistemática importante do trabalho. Inclusive isso foi... Se visitou cada um dos setores no sentido 615 

de conseguir avaliar mais... de uma maneira mais aprofundada os problemas pontuais de cada 616 

uma das áreas. Não só a visão geral sobre a área tombada e seu entorno, mas também os 617 

problemas específicos que cada um dos setores e áreas da área de interesse tem hoje. Enfim, que 618 
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são os levantamentos de campo, que a gente chama como levantamentos de campo. As 619 

demandas também do processo participativo. Acho que todas as reuniões plenárias, as reuniões 620 

preparatórias que antecederam essa audiência pública também são incorporadas ao diagnóstico, 621 

são incorporadas num primeiro momento as fichas de contribuição, que cada um dos setores tem, 622 

mas elas também são incorporadas ao diagnóstico, como um conteúdo técnico do diagnóstico e, 623 

claro, na etapa final se faz uma síntese deste material todo, ou seja, todo esse material são 624 

informações de diversos campos que são compiladas numa síntese geral. No sentido de, de fato, 625 

se ter um quadro, um diagnóstico, uma... Vamos dizer assim, um raio x da área de estudo. Então, 626 

essencialmente, de uma maneira bem genérica, o diagnóstico tem essa função e se aborda dessa 627 

maneira. Só para retomar um pouco o que foi feito até o momento em termos de participação. 628 

Tivemos no primeiro momento a reunião com as lideranças, onde se apresentou o plano de 629 

trabalho e o programa de participação da população. As reuniões preparatórias, que foram 630 

realizadas em março de 2010, as plenárias e, por último, a audiência pública, que tem a 631 

finalidade de coletar as contribuições no sentido de fechar o diagnóstico, ou seja, consolidar ele, 632 

né? Receber as contribuições com base no que for recebido de contribuição hoje. Então, é um 633 

momento de fechamento, de contribuição, no sentido, bom, de fato, de verificar aquele conteúdo 634 

técnico e apropriar desse material que vai ser debatido e discutido hoje. Eu gostaria de salientar 635 

um pouquinho sobre a abordagem do trabalho. A gente falou agora sobre a metodologia, mas eu 636 

acho que a abordagem também é um aspecto importante, principalmente num momento como 637 

esse, que a gente possa explicar um pouco como se aborda uma área dessa extensão territorial, 638 

uma área tombada dessa magnitude, como o Glauco falou, uma área bastante grande em termos 639 

de sítio histórico. Primeiramente é importante dizer que a abordagem, ela, num primeiro 640 

momento, está num outro plano, ou seja, no plano internacional porque Brasília é patrimônio da 641 

humanidade. Então, obviamente que um diagnóstico e um Plano de Preservação, ele tem que 642 

receber as contribuições que vem das cartas patrimoniais, ou seja, esse é o arcabouço teórico que 643 

estrutura a preservação no âmbito internacional. Então, é uma primeira recomendação. Evidente, 644 

são recomendações muito mais genéricas, que abordam sítios históricos de todo mundo, mas elas 645 

são importantes que concordem com plano, ou seja, que o plano seja... concorde com isso, tenha 646 

embasamento teórico nesses documentos que são referências mundiais. Também gostaria de 647 

dizer que Brasília é sítio histórico tombado em nível federal. Então, obviamente que as 648 

recomendações do IPHAN com relação à área tombada, com relação à Portaria 299, que eu vou 649 

me referir mais adiante, que instrui sobre a elaboração dos planos de preservação. Também é 650 

necessário a gente observar isso, né? E uma das questões importantes também de se colocar é 651 
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que no nosso entendimento Brasília já um sítio histórico consolidado, com uma área tombada 652 

definida e com uma área de entorno. Então, isso é uma questão importante também, porque acho 653 

que estamos diante de um paradigma em termos de planejamento urbano. A preservação orientar 654 

o planejamento das cidades, porque de fato a gente tem um sítio já consolidado com uma área de 655 

entorno. Então, por isso que é tombado em nível federal. Enfim. E esses são os documentos que 656 

hoje, vamos dizer assim, constituem toda essa legislação de proteção do sítio. Nós temos o 657 

Decreto e a Portaria 314, que, vamos dizer assim, estrutura a gestão da preservação no sítio em 658 

estudo. Evidente que num outro momento tem também as recomendações e os relatórios de 659 

monitoramento, que servem como recomendações à gestão e ao tratamento do sítio. Inclusive, as 660 

missões da UNESCO, que também servem como um balizamento para o planejamento e para a 661 

gestão do sítio histórico tombado, o patrimônio da humanidade. Enfim. Gostaria de abordar que, 662 

obviamente considerando essa, vamos dizer assim, doutrina sobre preservação, tem algum 663 

aspecto que é importante a gente comentar agora, ou seja, no momento que a gente está 664 

elaborando um Plano de Preservação, o que pressupõe? Pressupõe, segundo a Portaria 299 do 665 

IPHAN, que instrui essa elaboração dos planos, que nós temos níveis e critérios de proteção 666 

dentro da área tombada e de seu entorno, ou seja, o Plano de Preservação pressupõe que existe 667 

um juízo de valor, uma atribuição de valor, uma caracterização dessa área e a definição de níveis 668 

diferenciados de proteção. É o que... Um dos problemas que isso consta, vamos dizer assim, nas 669 

conclusões do diagnóstico, que, hoje, os instrumentos de proteção do sítio, eles, na verdade, 670 

colocam ele sobre o mesmo nível de proteção, ou seja, toda a área tombada e é tombado o 671 

conjunto urbano tombado. E claro que isso tem, no primeiro momento, no aspecto positivo que 672 

sim, que todo conjunto urbano e suas propriedades estão protegidas de certa forma, mas, por 673 

outro lado, tem também as dificuldades que um instrumento genérico desse tem de aplicação e 674 

fiscalização dessa área e gestão da área, porque a gente não tem níveis determinados, níveis... 675 

 676 

Mestre de Cerimônias – Rafael. Desculpe te interromper. Amigos, a fila aqui para a inscrição já 677 

acabou, mas o barulho está grande dentro do plenário e várias pessoas estão fazendo sinais para 678 

nós de que não conseguem escutar, especialmente o pessoal de trás que está tendo dificuldade. 679 

Então, eu vou pedir encarecidamente que se alguém precisar conversar neste momento que 680 

converse no saguão. Aqui dentro nós estamos em reunião. Vamos assistir à exposição e garantir 681 

que todos possam escutar, por favor. Rafael, para concluir, por favor.  682 

 683 
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Rafael Rosa (RSP) – Mais alto eu não posso falar. Enfim. Então, retomando. A Portaria, na 684 

verdade, 299, instrui que o Plano de Preservação, ele determine esses níveis diferenciados de 685 

proteção dentro da sua área e do entorno. Então, isso é um pressuposto básico de um Plano de 686 

Preservação, ou seja, que a gente possa, a partir do diagnóstico e da caracterização da área do 687 

levantamento dos atributos físicos e urbanos que cada área tem e os atributos imateriais também, 688 

que também é uma questão importante a ser abordada, ou seja, o patrimônio que não é tangível, 689 

que não é, de certa maneira, mensurável do ponto de vista urbanístico, também constitui como 690 

um dos mecanismos para o levantamento dessa área, para que a gente possa definir depois que 691 

níveis e critérios diferenciados de proteção. É importante destacar que isso também não é um 692 

processo novo. Isso é um processo que já começou lá com o GT Brasília, essa busca da definição 693 

desses critérios em níveis diferenciados de proteção. Ou seja, então, a definição disso já é uma 694 

coisa bastante antiga, desde o GT Brasília, quando da elaboração do dossiê para a inscrição de 695 

Brasília como patrimônio da humanidade, já começava delimitando algumas áreas, essa é uma 696 

imagem da primeira poligonal, vamos dizer assim, da área de entorno e da área que seria inscrita 697 

como patrimônio da humanidade. Então, são estudos sistemáticos que estão sendo retomados no 698 

diagnóstico, no sentido de verificar isso. Claro que a leitura que se faz hoje é uma leitura 699 

completamente diferente de 1986. Então... Mas é importante resgatar isso como fonte e como 700 

base para o trabalho que se desenvolve a seguir. E, enfim, essa poligonal inscrita na lista do 701 

patrimônio mundial, onde define uma área de buffer, que se diz essa área em amarelo mais 702 

escuro, e uma área preliminar de entorno. E essa é a poligonal da portaria, não é? Como eu 703 

comentei para vocês, a portaria, na verdade, ela coloca só a delimitação da área tombada e não 704 

da área de entorno, ou seja, então, toda essa área teoricamente ela tem o mesmo nível de 705 

proteção hoje. Isso é um problema do ponto de vista operacional da gestão no sítio, porque, bom, 706 

que atributos eu precisava no eixo monumental, que atributos, por exemplo, eu precisava num 707 

setor que talvez não tenha tanta, vamos dizer assim, relevância para o contexto como um todo. 708 

Então, essa é uma análise que é fundamental num Plano de Preservação. E o que estrutura isso? 709 

Essa é uma análise que não é só feita com base em critérios aleatórios e sim nos inventários que 710 

se tem, nos inventários de configuração dos espaços urbanos que são metodologias que se fazem 711 

no sentido de levantar quais os atributos que são importantes de preservar em cada uma das 712 

áreas. E evidente que com isso a gente chega em níveis diferenciados, a áreas onde até a 713 

caracterização da imagem de alguns prédios é fundamental para a legibilidade da imagem da 714 

cidade. Então, isso é um aspecto importante de constar. Então, essa leitura é uma leitura 715 

minuciosa digamos assim, no sentido de identificar esses atributos e valores. Enfim, e essa é uma 716 
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outra poligonal definida também junto no grupo conjunto do IPHAN, do DEPHA e do DF, que 717 

também já começava a definir alguns níveis diferenciados, mas dentro da área tombada, dentro 718 

da área tombada também, no sentido de já estabelecer esses níveis de proteção diferenciados em 719 

cada uma das zonas e claro que isso não se aplica exclusivamente à área tombada. A área de 720 

entorno também é importante para a caracterização desse sítio, porque nós temos um sítio 721 

histórico tombado, hoje delimitado, já resguardado pela Portaria, inserido dentro de um contexto 722 

físico, que é a área do entorno. É importante que a gente coloque também que a preservação 723 

também parte da relação entre o objeto e nós temos um sítio urbano consolidado hoje em uma 724 

área tombada definida e a relação dela com o seu entorno. Então, é importante essa definição e a 725 

definição desses níveis diferenciados de proteção como um resultado do plano. Então, de uma 726 

maneira muito genérica o plano tem esse objetivo de definir esses níveis diferenciados de 727 

proteção. Esse aqui é uma síntese histórica, vamos dizer assim, das poligonais e dos níveis 728 

diferenciados de proteção que foram estudados ao longo do tempo. Em um a gente vê que isso 729 

começa com o GT Brasília. A inscrição na lista do patrimônio mundial, que é o número dois, e 730 

no número três a Portaria, ou seja, o que hoje a legislação em vigor de proteção do sítio 731 

representa e, por último essa... o estudo do grupo conjunto de 96, que já começa a definir alguns 732 

níveis diferenciados de proteção, mas dentro da área tombada. De uma maneira geral, eu gostaria 733 

antes da gente entrar no conteúdo técnico, era mostrar para vocês um pouco da abordagem do 734 

trabalho, de como se estrutura esse Plano de Preservação, de como se aborda esse plano e qual o 735 

resultado, vamos dizer assim, de uma maneira muito genérica, muito abrangente do que se 736 

esperar de um Plano de Preservação. Eu agradeço. Eu vou passar a palavra ao professor Décio 737 

Rigatti, que vai entrar aí nos conteúdos técnicos específico. É o Luís. Desculpe. O Luís Merino. 738 

Desculpe. Perdão. Entrar nos conteúdos técnicos do diagnóstico. Muito obrigado. [aplausos]  739 

 740 

Mestre de Cerimônias – Tiraram meu microfone aqui. Nós vamos ouvir agora. É o Luís que vai 741 

falar, Luís? Ah, vai ser a Briane também. Então... Ah, vai ser um jogral. Já entendi. Então, vai 742 

ser o Luís e o Décio. Só preciso... Luís e a Briane. Está difícil. O Senhor Delival Lemos de 743 

Souza, diretor de operações aqui da SLU está presente também. Por favor, Luís, comece.   744 

 745 

Luís Merino Xavier (RSP) – Então, tá. A nossa ideia inicial, eu e a Briane discutindo com 746 

vocês, apresentando a questão dos valores que a equipe nesse momento identifica, os principais 747 

valores para a preservação de Brasília. A gente optou por iniciar a nossa apresentação por esse 748 

viés do diagnóstico e não pelos problemas, vão vir na sequência, porque nos parece que é 749 
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fundamental para a concepção de um Plano de Preservação a identificação clara, explicitação de 750 

quais sejam aqueles valores que são básicos para formar depois as diversas conceituações, a base 751 

conceitual do plano, a identificação de níveis de proteção, como o Rafael comentou. A própria 752 

questão de gestão, mas há que haver clareza, há que haver explicitação daquilo que a equipe, a 753 

sociedade identifica naquele momento como os valores principais de uma cidade. Isso valeria 754 

para um plano qualquer. Inclusive, um plano diretor tradicional, quanto mais para um Plano de 755 

Preservação, que é justamente... O nome já implicitamente pressupõe a questão de preservação 756 

de qualidades, pelas quais o bem foi preservado. Então, eu começo assim... Rafael, pode ir 757 

passando, por favor. Bem. A gente identificou, então, alguns que a gente gostaria de apresentar 758 

para vocês e é claro que a gente gostaria muito que houvesse retorno no sentido de contribuições, 759 

no sentido de ampliar essa discussão e aprofundá-la. Bom. Há sempre uma dúvida, onde começar 760 

com qual principal valor de Brasília, se a gente começaria pela questão da escala monumental ou 761 

pela escala residencial. A gente optou por iniciar pela escala residencial, especialmente pela 762 

questão das superquadras, mais explicitamente. Talvez pudéssemos ter colocado a unidade de 763 

vizinhança, mas explicitamente a questão da superquadra, que eu acho que foi uma das soluções 764 

urbanísticas mais felizes do século XX para a questão da residência, das possibilidades de 765 

residência, de inovação da forma de morar no mundo, no Brasil e no mundo. Há uma profunda 766 

reflexão do Lúcio Costa das contribuições anteriores, especialmente do movimento moderno, da 767 

visão lecobirsiana de morar, em barras, mas há também uma reinterpretação de toda a escola 768 

inglesa, especialmente dos movimentos das cidades jardins, das new towns que foram feitas 769 

naquele período e é uma síntese maravilhosa, profundamente local, brasileira, que caiu muito 770 

dentro do jeito brasileiro de morar. Então, aqui, a gente abre com a questão da superquadras e 771 

para além da arquitetura, da qualidade arquitetônica ou paisagística, eu acho que o valor 772 

principal de uma superquadra está na qualidade ambiental urbana e acho que é isso que tem que 773 

ser preservado, esse é o valor básico. Claro que isso implica preservar detalhes arquitetônicos, 774 

materiais e revestimentos, a permeabilidade, uma série de aspectos técnicos, tecnológicos 775 

específicos, mas o que tem que ficar em mente no Plano de Preservação é a questão da 776 

preservação dessa qualidade ambiental urbana, que eu acho que é a grande contribuição das 777 

superquadras para o urbanismo do século XX. Rafael. Quando a gente passa para a discussão da 778 

escala, do Eixo Monumental especificamente. Eu já tinha comentado isso numa outra 779 

apresentação, que eu acho que ele conseguiu... O resultado que o Niemeyer e o Lúcio Costa 780 

conseguiram com esse espaço vai muito além da arquitetura que foi produzida aqui, vai muito 781 

além das excelentes soluções urbanísticas, dos terraplenos, das perspectivas barrocas dos 782 
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ministérios ou clássica da praça dos três poderes. Vai muito além disso. Conseguiu atingir algo 783 

que nem todas cidades conseguem, que é uma profunda simbolização desses espaço. Ele, 784 

praticamente, faz parte da identidade de Brasília, algo que nem todas as cidades tem com clareza 785 

essa questão de uma marca, de uma identidade, de uma imagem forte, uma imagem Maria Elaine 786 

Cosarf, que chama pregnante, algo que marca uma cidade. Então, é uma cidade que tem isso, tem 787 

que preservar isso com muito cuidado. É difícil interferir num espaço como esse. A gente sabe 788 

que vem ocorrendo no tempo várias intervenções, são pequenas ou são maiores, elas todas são 789 

muito delicadas. A gente sabe que é um espaço que ainda está incompleto em alguns pontos, que 790 

provavelmente vai receber outras contribuições arquitetônicas, mas essas discussões têm que ser 791 

muito discutidas, têm que ser profundamente debatidas na sociedade, porque é um patrimônio 792 

que não é só de Brasília, aqui nós estamos tratando de um patrimônio que é nacional. Então, é 793 

uma responsabilidade enorme atuar nesse espaço. Certo? Bem. Vamos passar para o próximo, 794 

Rafael. Não sei, Briane, quer comentar alguma coisa? 795 

 796 

Briane Bicca (RSP) – Foi muito ressaltado na análise que a Unesco fez, o Centro Patrimônio 797 

Mundial, o Comitê do Patrimônio Mundial, à época da configuração desse espaço do eixo 798 

monumental aliado ao eixo rodoviário. Isso foi, na verdade, o ponto forte analisado perante, 799 

como disse bem o Luís, todas as teorias urbanísticas de projetação de cidades e foi muito 800 

ressaltado daquilo que mais internacionalmente chama a atenção e é um valor excepcional de 801 

Brasília e que até hoje, inclusive eu faria um comentário de que quanto mais passa o tempo e 802 

agora avançando já no século XXI mais esses valores tem sido reconhecidos internacionalmente. 803 

Então, me dirigindo ao Secretário Otávio, de Turismo, há uma perspectiva que precisa ser 804 

cultivada e incentivada dos arquitetos, dos urbanistas, dos técnicos e também dos turistas de 805 

virem conhecer Brasília. Então, há uma potencialidade muito grande de atração, que é o que nós 806 

queremos, de atração para Brasília e de conhecimento dessa experiência ímpar, única como 807 

unidade urbanística. Eu tive a oportunidade há um tempo atrás de ir a Chandigard e por 808 

injunções à época, Chandigard foi projetada por Le Corbusier, que, quem sabe, seja o mais 809 

conhecido arquiteto moderno, mas como a cidade não foi implantada em seu todo, não houve o 810 

cuidado que o Juscelino e o Israel Pinheiro tomaram aqui, de implantar toda a rede urbana, 811 

portanto, não deixar dúvida de que aquele é o desenho, aquele é o projeto e aquele é que vai 812 

continuar a ser implantado. Eu, quando cheguei em 71 aqui, em Brasília, e os que estão aqui que 813 

conheceram a cidade nessa época, havia vias inteiras já com asfalto colocado, com puxamento de 814 

energia elétrica, não deixando dúvida de que esse era o desenho. Chandigard não teve essa sorte 815 
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e está hoje um grande debate do que fazer com a parte que não foi implantada. Então, nós temos 816 

que assinalar essa questão de Brasília, manter o seu desenho urbano como uma qualidade 817 

essencial. Obrigada.  818 

 819 

Luís Merino Xavier (RSP) – Bom. Seguindo na questão da identificação de valores, evidente 820 

que a questão da arquitetura em Brasília é primordial. Brasília, praticamente, é um museu de 821 

arquitetura. Aqui... E nesse museu, vamos dizer, o acervo espetacular de obras arquitetônicas que 822 

ocorrem aqui, digamos, nesse museu uma sala especial é óbvio que fica para um grande 823 

arquiteto, Oscar Niemeyer, que aqui é uma quantidade de obras das mais expressivas dentro da 824 

carreira dele. Mas não é apenas a obra do Oscar Niemeyer que tem que estar em destaque no 825 

Plano de Preservação, mas também há uma série de outros arquitetos importantíssimos, outros 826 

escritórios importantes. A gente tem um destaque para as embaixadas. Então, tem a atuação e 827 

arquitetos estrangeiros. Há uma.... Já há notícias de que o Itamaraty anda em negociações para 828 

estabelecer visitas regulares a essas embaixadas pelos turistas. Então, isso é extremamente 829 

importante a questão do acervo arquitetônico, mas também tem a questão que eu queria destacar 830 

na questão de arquitetura e tem a ver, por exemplo, com o que a gente viu no valor anterior da 831 

escala monumental, do eixo monumental especificamente, é que essa força da imagem, por 832 

exemplo, do eixo monumental, daqueles equipamentos, é a imagem do Congresso, esse conjunto 833 

arquitetônico todo, ela não se manteria se não fosse a extrema qualidade arquitetônica desses 834 

prédios. Isso é uma coisa que a gente, às vezes, não se dá conta, são prédios que envelheceram 835 

com muita dignidade, pela tal qualidade construtiva. Então, essa questão de valorizar esse 836 

aspecto tecnológico, foi incrível na construção desses prédios, na rapidez que eles foram 837 

construídos. Também deve pautar a produção arquitetônica para o futuro. Na questão da 838 

valoração da arquitetura, o plano poderá indicar, e é a intenção do plano, não apenas espaços e 839 

níveis de preservação do ponto de vista urbanístico, mas, quem sabe, a identificação precisa de 840 

unidades de exemplares unitários para preservação e também, quem sabe, em níveis 841 

diferenciados. Fica aberta aqui para a fase de prognóstico. Por favor. Ah, não. Eu vou... Ah, sim. 842 

É esse mesmo. Sentido. Brasília é uma cidade planejada e isso também é um valor que deve ser 843 

considerado. Nem todas as cidades são planejadas. Belíssimas cidades espontâneas, mas, no 844 

caso, Brasília é uma cidade que foi planejada, que foi projetada e essas intenções do seu autor ou 845 

dos seus autores inicias, elas tem que ser respeitadas. Isso deve fazer também parte da percepção 846 

de um Plano de Preservação. Isso é um aspecto que tem que ser muito claro na elaboração de um 847 

plano. A gente tem que ser humilde no sentido de saber que nós estamos dialogando com uma 848 
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obra autoral. Bem. O fato de ser uma cidade planejada, ela nos traz uma série de qualidades e de 849 

diferenças delas em relação às outras cidades brasileiras tão bonitas quanto, vamos dizer, mas a 850 

questão da unidade de ordenação não é algo muito comum nas demais cidades brasileiras. Essa 851 

questão da repetição de alturas, o controle das alturas, dos ritmos da cidade, do espaçamento, da 852 

relação entre cheios e vazios. Tudo isso são aspectos que foram projetados, que foram pensados 853 

e que tem uma resultado de uma unidade da cidade, apesar dela ter espaços diversificados, ela 854 

tem um sentido de unidade muito forte e isso é algo que consideramos como um valor muito 855 

importante na manutenção da imagem da cidade. Isso tem a ver com o que eu queria falar a 856 

seguir, que é a questão dos espaços abertos, porque contribui para essa questão da valoração 857 

dessa unidade, dessa diversidade controlada, dessa ordenação da cidade, esse enquadramento que 858 

os espaços abertos fazem com essa arquitetura, os diversos níveis de relação que existem entre os 859 

espaços abertos e arquitetura, às vezes, enfatizando, como no eixo monumental, sobriamente, 860 

através daqueles gramados que praticamente deixam o destaque para a arquitetura. Em outros 861 

casos, quase mimetizando a arquitetura na paisagem, enfim. Toda essa questão da chamada 862 

escala bucólica, nós vamos falar mais adiante, é extremamente importante dentro dessa 863 

valoração de Brasília e vem sendo cada vez mais valorizada. A escala bucólica, com certeza, é a 864 

que mais recentemente tem assumido um protagonismo na questão da qualidade de Brasília, seja 865 

pelo fato de que é recente essa explosão de verde, esse plantio, essa substituição paulatina 866 

daquele barro vermelho por uma cidade que é realmente um jardim. Isso vem acontecendo mais 867 

recentemente. Também pelo fato de como a população de Brasília tem se apropriado cada vez 868 

mais dos espaços abertos de uma forma ativa. Então, isso se transforma como um dos elementos 869 

importantes para nós. Falar do Lago Paraná é falar da própria forma da cidade de Brasília. O 870 

Lago e a cumeada que o forma, eles foram... O Lúcio Costa talvez tenha sido de todos os 871 

concorrentes do concurso o que melhor percebeu esse formato do lago, esse desenho da 872 

paisagem e o desenho de Brasília, ele é perfeitamente encaixado dentro dessa bacia, desse relevo 873 

e do formato do Lago. É um diálogo muito feliz entre a pré-existência e o desenho da cidade. 874 

Então, isso tem tudo a ver com a questão da preservação do entorno de Brasília, que é a 875 

definição de preservar não apenas a estrutura rodoviária e construtiva da cidade, mas de 876 

preservar esse contexto que foi profundamente refletido pelo Lúcio Costa quando lançou a 877 

cidade com esse formato de avião, que tem exatamente um diálogo com esse lago. Então, isso é 878 

uma questão muito importante. A segunda questão que eu queria trazer, entre tantas que o lago, o 879 

valor que está sendo prejudicado fortemente, é um comentário que não estaria nos valores. Acho 880 

que vai ser aprofundado depois, mas eu quero comentar a questão de que o acesso à borda é 881 
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muito aquém do que deverá ser futuramente. Então, o acesso da população à orla tem que ser 882 

muito incrementado.   883 

 884 

Briane Bicca (RSP) – Essa questão do lago me remete às sucessivas missões de demarcação do 885 

DF. Nos relatos todos há essa compreensão e essa surpresa das comissões ao se depararem com o 886 

que nós chamamos de bacia do Paranoá, que, na verdade, o Paranoá foi um rio muito curto, foi 887 

todo tomado pelo lago, mas desde o início a comissão (incompreensível) Coelho e depois a 888 

Comissão Belcher, que definiu o quadrilátero aonde Brasília ao centro da área do Distrito 889 

Federal seria construída. Isso, portanto, muito antes do lançamento do concurso para a cidade, já 890 

havia a compreensão de que era esse um cenário muito propício, um cenário da forma natural da 891 

paisagem para a instalação de uma cidade. Então, ao centro esse promontório que se lança ao 892 

lago exatamente com um relevo muito suave e um relevo que a partir de uma linha média cai 893 

suavemente, então, criando como que um palco para receber a cidade e todo esse anfiteatro que 894 

gera em torno essa possibilidade de que em cada ponto se veja a paisagem e se veja a linha do 895 

horizonte, como um valor muito destacado para a implantação de Brasília. Então, todas essas 896 

discussões anteriores foram muito bem incorporadas, como disse o Luís Merino, no 897 

assentamento da cidade dentro desse grande palco.  898 

 899 

Luís Merino Xavier (RSP) – Eu pedi para... Pode passar. Enquanto a Briane estava falando essa 900 

questão das encostas, eu queria que já passasse o valor seguinte, a questão do horizonte e do céu 901 

de Brasília, que tem a ver com isso que ela estava comentando. O fato de que essa encosta, ela é 902 

baixa, mas ela é sempre visível de dentro da cidade. O fato dela ser baixa me chama... Ela 903 

propicia essa impressão de que o céu é muito grande. Então, é uma... Realmente é um valor 904 

importante, que tem que ser muito cuidado porque há sempre riscos de perda dessas 905 

visualizações ou de perda dessa limpeza, dessa desocupação dessas encostas, que é muito 906 

importante para dar esse quadro, esse anfiteatro que a Briane estava comentando. Então, vamos 907 

passar para o próximo. Aqui, entramos numa questão, digamos, imaterial, mas sempre o 908 

imaterial tem uma base material também. É que é surpreendente para quem vista Brasília o fato 909 

de que essa arquitetura muito sofisticada do racionalismo, do modernismo brasileiro tenha sido 910 

muito apropriada pela população, um encontro de culturas do Brasil inteiro, mas a população usa 911 

muito. É impressionante as feiras, as manifestações populares que acontecem nos espaços 912 

públicos, paulatinamente vai se implantando nos comércios locais os botequins, ou seja, todo um 913 

tipo de vivência que está aos poucos nesses 50 anos está criando raiz dentro desse 914 
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enquadramento material do Plano Piloto. Então, isso é um valor importantíssimo em Brasília que 915 

não pode ser desconsiderado. Desse, por favor, o próximo. A questão que vem a seguir é uma 916 

homenagem, na verdade, ao esforço histórico da construção de Brasília, tanto pelo Juscelino, 917 

quanto pelos candangos, quanto pelos ascendentes de muitos que estão aqui. Essa demonstração 918 

da capacidade de que se pode fazer algo de extrema qualidade no Brasil em tão pouco tempo e 919 

com tanto sucesso, como é o caso de Brasília. E relativamente a isso, pode passar a próxima, 920 

cabe ao plano considerar a memória também de outras manifestações arquitetônicas e 921 

urbanísticas que teoricamente deveriam desaparecer com a cidade, mas que por uma questão de 922 

pressão popular belíssima na cidade de Brasília foram mantidas, foram preservadas e que hoje 923 

em dia fazem parte intrínseca do que é o conjunto tombado de Brasília, especialmente a questão 924 

dos acampamentos e das ocupações populares, mostrando que há outras morfologias possíveis a 925 

serem consideradas e preservadas na cidade.   926 

 927 

Briane Bicca (RSP) – Vou aproveitar a presença do Secretário Magela e não é nem o escopo 928 

dessa apresentação, mas, Secretário Magela, esse slide mostra a precária situação em que estão 929 

os últimos remanescentes dessa saga da construção de Brasília. Chamo especialmente a sua 930 

atenção para essa questão, porque são muito poucos e são muito concentrados e eu lhe diria que 931 

caso não haja cuidado com esse legado muito frágil, que são edificações em madeira, nós não 932 

teremos mais esses exemplares do período da construção. É um apelo que eu lhe faço. [aplausos] 933 

 934 

Luís Merino Xavier (RSP) – Tá. Agora vai ser rapidinho.   935 

 936 

Interlocutor não identificado – Eu sou da Candangolândia. Eu tenho 76 anos, 54 anos em 937 

Brasília, construindo Brasília. Eu estou aqui justamente para defender o que a senhora pediu para 938 

o nosso amigo Magela, que me conhece também há 50 anos. Muito obrigado. Desculpa. 939 

Desculpa. [aplausos]. (incompreensível) eu estou fazendo 76 anos que eu defendo Brasília. 940 

[aplausos] 941 

 942 

(intervenções fora do microfone) 943 

 944 

[aplausos] 945 

 946 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Ha bitação  

Subsecretaria de Planejamento Urbano 

 
Mestre de Cerimônias – Querida, deixa eu te interromper. Eu vou pedir que todos se inscrevam 947 

para usar a palavra no microfone. Nós entendemos a intervenção do nosso amigo ali de 948 

Candangolândia, mas vou pedir que agora a gente continue a escutar a apresentação se nós não 949 

vamos concluir e precisamos concluir a apresentação para abrir espaço para as intervenções do 950 

plenário. Por favor, continue Luís para concluir.   951 

 952 

Luís Merino Xavier (RSP) – Concluindo. A gente vai falar rapidamente da questão das escalas 953 

de Brasília, as quatro escalas propostas pelo Lúcio Costa na Brasília Revisitada. Um Plano de 954 

Preservação, ele é inescapável tratar desse assunto. Elas... Essa leitura que o Lúcio Costa fez da 955 

cidade através das quatro escalas, ela não é originária do relatório do Plano Piloto, do concurso, 956 

ela é posterior, mas ela teve uma tal força, uma tal limpeza, uma tal clareza na percepção do que 957 

constitui os valores da cidade, que isso praticamente é um valor em si essa... nessa visão da 958 

cidade dentro dessa concepção de quatro escalas. Isso coloca para nós um problema enquanto 959 

planejadores urbanos porque elas não são perfeita... Uma dificuldade, vamos dizer. Elas não são 960 

perfeitamente definíveis, ou mapeáveis, ou espacializáveis. Ela é... Ela não é um mapeamento 961 

das coisas em Brasília. Lúcio Costa mais quis chamar a atenção para as dimensões importantes 962 

das cidades, dimensões fundamentais da cidade. Portanto, é assim que nós pretendemos tratar a 963 

questão das escalas dentro do plano, não perfeitamente mapeando, mas identificando valores e 964 

identificando qualidades dentro dessa leitura que o Lúcio Costa fez, tá? A questão da escala 965 

monumental, se pudesse passar as imagens, as imagens vão acompanhando aqui. A escala 966 

monumental, me parece que foi a geradora dessa visão de escalas para o Lúcio Costa, porque as 967 

demais dimensões da cidade, a escala residencial, gregária ou bucólica, mal ou bem, qualquer 968 

cidade comum possui. Todas as cidades tem uma dimensão residencial ou de encontros no 969 

centro, mas ele percebeu a importância de atribuir a essa cidade uma dimensão monumental, 970 

porque ele refletiu o fato de que estava construindo uma capital e o modelo principal de capital 971 

que nós temos na história do urbanismo vem do urbanismo barroco, onde as capitais têm essa 972 

caracterização monumental e ele não teve medo de implantar essa dimensão para a cidade de 973 

Brasília com o sucesso que isso representou. De todas as escalas a monumental é a mais 974 

perfeitamente identificável enquanto... Espacializável. A gente identifica mais claramente aonde 975 

ela se localiza. As demais já são mais difusas, já são mais tênues as delimitações precisas delas. 976 

Então, vão. A escala residencial, como eu falei, ela tem... A superquadra, ela estabeleceu um 977 

parâmetro de qualidade residencial fundamental para Brasília. Ela, em si, eu já diria que... Eu 978 

poderia dizer assim, contribuição minha, pessoal, se não fosse o resto tudo em si ela já seria 979 
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tombável pela qualidade, pelo sucesso de resultados que apresentam a superquadras e as 980 

unidades de vizinhança. A escala residencial em Brasília, ela é uma discussão em aberto, mas ela 981 

assume, como a gente comentou recentemente, outras formas. Se a gente puder ir passando as 982 

imagens vocês vão ver. Assumem outras formas para além das asas, da localização da Asa Norte 983 

e da Asa Sul. A gente tem reinterpretações das superquadras quase literais no sudoeste e, agora, 984 

de uma certa forma, no Noroeste. A gente tem as alternativas que foram preservadas da época da 985 

construção nos acampamentos que permaneceram, Vila Planalto, Telebrasília, Candangolândia. 986 

A gente tem ocupações dentro da área tombada, ocupações posteriores, que vem sendo 987 

regularizadas paulatinamente. É o caso do Varjão. É o caso daquele conjunto no Torto. Fora de 988 

Brasília a gente tem uma série de outras que tem uma morfologia muito precisa. A gente tem 989 

visitado essas localidades e a gente tem percebido como tem melhorado a qualidade 990 

arquitetônica das casas, das formas de morar nessas ocupações mais recentes. Então, a gente tem 991 

também outros exemplos alternativos do próprio Lúcio Costa, como as quadras econômicas, as 992 

alternativas do Cruzeiro, outras formas, como Octogonal, que já dialoga com exemplos mais 993 

recentes de urbanização, tipo os condomínios da Barra da Tijuca, trazendo para dentro do plano, 994 

ou seja, há uma diversidade dentro da escala residencial para além simplesmente das asas. Como 995 

tratar essas diferenciações, como marcar a originalidade de um exemplo e essas contribuições 996 

posteriores é um desafio para o plano. A escala gregária, em si, ela tem todas as características 997 

que o Lúcio Costa tinha proposta para esse espaço, diversidade arquitetônica, diversidade de 998 

alturas, animação, é um ponto efetivo de encontro da população em Brasília. Tem uma excelente 999 

acessibilidade, é mais vertical, ela cria um contraste com as asas que estão ao lado. Agora, é uma 1000 

das áreas que requer algum tipo de intervenção mais precisa por parte do plano e por parte de 1001 

projetos e ações posteriores ao plano no sentido de qualificar o espaço público, o espaço do 1002 

pedestre tomado por automóveis, estacionamentos, dificultando os encontros, dificultando a 1003 

expressão daquilo que a gente tinha comentado, que é a questão da apropriação pela população 1004 

dos espaços públicos, enfim. Há toda uma questão aqui de qualidade espacial que a gente 1005 

encontra em outras partes da cidade que aqui a gente não encontra.  1006 

 1007 

Briane Bicca (RSP) – Recentemente até foi publicado um livro que explica em boa parte as 1008 

dificuldades dessa escala gregária em função da rapidez com que teve que ser construída 1009 

Brasília, em função de limitações financeiras, inclusive, da construção, que explicam porque na 1010 

Asa Norte não há uma galeria como a galeria dos estados na Asa Sul. Então, essas são questões 1011 

que ao longo do tempo necessariamente a cidade vai precisar enfrentar para que essa escala 1012 
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gregária seja muito mais acessível, quem sabe menos acessível ao automóvel e muito mais 1013 

acessível à população pedestre e que se possa circular com maior facilidade entre os vários 1014 

setores. [aplausos]. Essa questão do estacionamento nós não precisamos dizer, vai ser bem 1015 

tratada depois, mas são questões da própria construção da cidade até 1960 e posteriormente, mas 1016 

que não foram devidamente equacionadas e precisam ser tanto numa escala mais ampla quanto, 1017 

como disse bem o Luís, na escala da calçada, na escala da passagem, na escala da arborização. 1018 

Essa questão da acessibilidade universal é uma obrigação do século XXI, cada vez mais com o 1019 

envelhecimento da população a dificuldade cresce de circulação. Então, esse é um tema 1020 

emergente e que Brasília precisa tratar porque quando eu cheguei aqui, quando se viu uma 1021 

pessoa de cabelo branco, a gente dizia: olha, chegou o avô de não sei quem, não é? Todos 1022 

éramos jovens à época. Então, evidentemente que com o passar do tempo a necessidade de uma 1023 

boa calçada, de uma boa rampa, de uma escada larga e generosa, com corrimão, de ligações 1024 

facilitadas entre um setor e outro se tornam cada vez mais necessárias. Nesse livro diz, inclusive, 1025 

um crítico estrangeiro que veio em 1959, numa grande reunião que houve aqui, de críticos 1026 

internacionais, ele dizia: Brasília está sendo muito bem resolvida na grande escala. Agora, vamos 1027 

ver como isso vai se refletir na pequena escala, que é a nossa escala do dia a dia, a escala com a 1028 

qual a gente convive e que nos facilita a vida dentro da cidade. [aplausos] 1029 

 1030 

Luís Merino Xavier (RSP) – Brasília é uma cidade parque, portanto, a importância dos espaços 1031 

abertos para em termos de valores, de valoração é primordial. O que... A escala bucólica é a mais 1032 

difusa. É a escala que permeia todas as demais escalas. Todas estão envolvidas ou permeadas 1033 

pela escala bucólica, ela apresenta as mais diversas formas de apropriação ou de destinação de 1034 

uso, desde canteiros, que tem uma função muito importante no deslocamento rodoviário e 1035 

também na valorização da arquitetura, as poucas praças de Brasília, que é uma cidade que tem 1036 

poucas praças, mas tem muita utilização de espaços abertos, praças formais eu quero dizer, os 1037 

belíssimos parques, as reservas naturais. Enfim. A importância da escala bucólica é primordial 1038 

para a imagem da cidade. O... Entretanto, é uma da escalas mais tensas porque ela pode 1039 

equivocadamente ser vista como um mero vazio ou uma área desocupada. Se ela não tiver um 1040 

tratamento adequado, ela arrisca de ser vista como um terreno baldio, como uma área à espera de 1041 

construções ou de adensamentos. Isso é um risco. A gente precisa ver valor no espaço aberto, ver 1042 

valor no vazio . Tem um arquiteto que diz que o vazio, ele está para o espaço assim como o 1043 

silêncio está para a eloquência. É importante para enfatizar a arquitetura, esse vazio é 1044 

fundamental para a percepção de Brasília. Então... [aplausos]. Ela precisa ser vista como um 1045 
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valor, como um espaço que está consagrado, os espaços abertos. Ela... eu separei três grandes 1046 

grupos com dificuldades diferenciadas de tratamento. A gente tem toda a frente do lago entre a 1047 

cidade e o lago, bastante apropriada pela população, mas com essa dificuldade de acesso que eu 1048 

relatei primeiramente. Há residências, setor de embaixadas, setor de mansões, tem a própria 1049 

UnB, tem uma série de atividades que se dão nesse espaço e que potencialmente podem, se não 1050 

houver um cuidado claro, podem ir descaracterizando ela enquanto um espaço fundamental da 1051 

escala bucólica. No outro lado, o lado oeste, a presença dos dois parques, ela foi fundamental 1052 

para essa questão da contenção urbana, mas há muita tensão, há muita...  muito perigo de 1053 

descaracterização em vários outros setores que ocorrem dentro da escala bucólica. Existem áreas 1054 

que poderiam contribuir mais para a imagem da... para a construção da escala bucólica em 1055 

Brasília, como o setor esportivo, que poderia ter um aspecto mais afim, mais ajardinado, poderia 1056 

fazer uma melhor conexão entre o futuro Parque Bourle Marx e o setor Sudoeste. Também pode 1057 

se falar o mesmo do setor militar urbano, enfim. E além dessas duas grandes áreas dentro da área 1058 

tombada existe toda a permeabilidade dentro dos setores, os pequenos parques e jardins das 1059 

superquadras, os canteiros da esplanada dos ministérios, as áreas abertas e coletivas do setor 1060 

gregário, todas essas áreas de micro ocupação, de ocupação mais intensa por parte da população 1061 

que assumem na escala bucólica um aspecto gregário, que é muito importante. Brasília precisa 1062 

dos espaços vazios desocupados para enfatizar a arquitetura, mas ela precisa também de um 1063 

tratamento gregário da escala bucólica em alguns espaços específicos como esses que eu acabei 1064 

de citar. Bom. São essas as preocupações e as discussões que a gente está tendo dentro da equipe 1065 

em relação à questão dos valores e das escalas e a gente, depois, fica aberto, então, para 1066 

contribuições de vocês para enriquecer esse trabalho nosso e a gente segue adiante então a 1067 

apresentação. [aplausos].  1068 

 1069 

Mestre de Cerimônias – Nós vamos escutar agora a Maria Etelvina, que é consultora jurídica e 1070 

o nosso horizonte temporal está mantido. Estão trabalhando para isso, para meio dia e quinze, 1071 

meio dia e meia no máximo  terminar a exposição. Por favor, Maria Etelvina.   1072 

 1073 

Maria Etelvina (RSP) – Bom. Dando sequencia, então, dentro ainda desse tema dos princípios, 1074 

nós identificamos, então, os princípios técnicos e a ideia foi, então, reunir aqui alguns dos 1075 

princípios jurídicos incidentes sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 1076 

Digamos, Rafael já colocou aqui a importância dos instrumentos normativos precedentes ao 1077 

tombamento de Brasília, salientando a primeira Lei Orgânica do Distrito Federal, que identifica o 1078 
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Plano Piloto como passível de modificação somente por lei federal. Esse foi um marco muito 1079 

importante. A partir, então, de 87 o tombamento distrital e a identificação como patrimônio 1080 

nacional e da humanidade. Bom. Posteriormente a esses instrumentos, nós temos a lei orgânica 1081 

do Distrito Federal, que como bem o Secretário colocou, o Secretário e a... Não, foi o 1082 

coordenador do conjunto de Brasília, a própria Lei Orgânica já identifica a necessidade do Plano 1083 

de Preservação, necessidade esta que já tinha sido identificada tanto pelo patrimônio mundial, 1084 

como pela instância federal. Então, a lei orgânica identifica no parágrafo 1º do Artigo 316 a 1085 

necessidade deste plano. Então, isso aí, digamos, é um princípio estabelecido na Lei Orgânica e 1086 

no PDOT ou P D O T, como melhor entenderem, se estabelece também diretrizes, que aqui nós 1087 

entendemos como princípios do que seja importante para o Plano de Preservação, que estão 1088 

identificados, então, no Artigo 67, nos incisos desse artigo. Eu não vou me alongar na leitura de 1089 

todos eles porque vocês tem já esse dispositivo identificado no PDOT, mas o zelo pelo conjunto 1090 

urbanístico de Brasília e a, digamos assim, ênfase que se dá no tombamento tanto distrital quanto 1091 

federal como patrimônio da humanidade. Ele é muito salientado nesse dispositivo do PDOT e o 1092 

Paragrafo Único desse mesmo artigo identifica esse instrumento como o instrumento de 1093 

planejamento e gestão do conjunto urbano tombado, devendo considerar necessariamente a 1094 

legislação federal e distrital. Ainda como princípios presentes no Plano Diretor de Ordenamento 1095 

Territorial, nós temos a identificação do Plano de Preservação como um instrumento que vai 1096 

definir parâmetros de uso e ocupação do solo e diretrizes de preservação e, também, claro, de 1097 

revitalização dos sítios históricos. Ele identifica o PPCUB também como instrumento urbanístico 1098 

edilício e de gestão, programa de atuação da área tombada e um... E identifica também, então, 1099 

como instrumento de gestão, identificando o gerenciamento, controle e acompanhamento. A 1100 

natureza do PPCUB conforme ainda o Plano Diretor de Ordenamento Territorial é de 1101 

regulamento, de ordenação do uso urbanístico. Identifica regulamento de ordenação urbanística, 1102 

preservação do conjunto tombado e diretrizes de planejamento e controle de sua evolução 1103 

espacial, promovendo o desenvolvimento econômico e social. Então, nesse, digamos, nessa 1104 

natureza, então, ele reúne, coisa que não acontece nas outras regiões administrativas do Distrito 1105 

Federal. Ele reúne a lei de uso e ocupação do solo e o plano de desenvolvimento local. No 1106 

diagnóstico, nós tivemos todo um item denominado arcabouço jurídico. Nesse item, foi feito um 1107 

trabalho de levantamento de todas as normas, as recomendações, todos os dispositivos que 1108 

incidem sobre o conjunto tombado. Nesse levantamento, nós identificamos alguns problemas, 1109 

problemas no sentido de estrutura normativa capaz de promover a preservação, de promover, 1110 

então, esta atribuição que foi conferida ao gestor distrital na preservação do conjunto tombado. 1111 
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Esses problemas se identificam em função da estrutura normativa que se compõe de leis, 1112 

decretos, inúmeros atos administrativos como decisões. Então, foram sendo produzidas GBs, 1113 

PRs e depois NGBs. Atualmente são as NGBs, são as normas de gabarito que definem 1114 

pontualmente, então, para os setores, para imóveis, para quadras, enfim, dependendo do âmbito 1115 

da NGB a regulação do uso do solo dos imóveis. Identificamos também nesse quadro sistemático 1116 

que foi feito, que consta do diagnóstico, problemas de desrespeito à hierarquia das normas. Em 1117 

algumas situações não é uma situação, assim, digamos, que seja, que ocorra em 100% das 1118 

normas não, mas identificamos situações onde existe confronto entre, digamos, a NGB e o 1119 

Decreto original, o Decreto de 1967, que traduziu a concepção do Plano Piloto. Nós 1120 

identificamos também normas, então, que extrapolam o conteúdo do que seja o conteúdo 1121 

normativo de um ato administrativo. São pe... São problemas que deverão ser regulari... 1122 

Digamos, corrigidos, com a elaboração de uma norma geral, que é um Plano de Preservação do 1123 

Conjunto Urbanístico de Brasília e essa estrutura legislativa, essa estrutura normativa que 1124 

encontramos aqui, ela tem um problema, principalmente o que diz com essa questão que foi 1125 

colocada em algumas faixas aí, que é a questão da transparência e da publicidade. Em função 1126 

dessa normatização pontual, em face da inexistência de uma norma geral, digamos, consolidada, 1127 

faz que seja muito difícil a sistematização dessas normas. Eu confesso que eu tive uma 1128 

dificuldade... Foi muito trabalhoso reunir todo esse material e, digamos assim, o quadro que 1129 

identifica todas as normas que eu consegui localizar, tem oitenta e tantas páginas. Então, em letra 1130 

pequena. Então, mostra, assim, a profusão de normas, a dificuldade, então, de sistematização, 1131 

dificuldade na identificação da norma vigente e o que nós consideremos muito complicado a 1132 

dificuldade de acesso da população à norma vigente para os diversos setores. Então, já 1133 

adiantando um pouco que vai ser parte da sequencia, digamos, é um desafio nosso. Não é muito 1134 

jurídico a elaboração e a implementação de um plano que dê conta dessas dificuldades que nós 1135 

encontramos. Eu não quero me alongar porque eu sei que o conteúdo de mérito a ser discutido 1136 

nessa audiência, digamos assim, tem muito mais relevância do que discutir os princípios 1137 

jurídicos aqui, mas eu saliento que esse trabalho foi... Consta todo dentro do diagnóstico e em 1138 

função do adiantado aqui eu vou me restringir a esse ponto, tá? E eu acho que agora é o...   1139 

 1140 

Mestre de Cerimônias – Vai ser o Décio. Eu só preciso, Décio, informar a presença de algumas 1141 

pessoas, do arquiteto Fávio Fuzeira, representando o Deputado Roney Nemer, da Secretária de 1142 

Desenvolvimento Social e Transparência de Renda, Arlete Sampaio, seja bem vinda. [aplausos]. 1143 

Transferência de renda. Eu falei transparência de renda. É bom que sejam combinadas essas duas 1144 
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coisas, né? Aline Santiago, que é a coordenadora chefe do Grupar, o Chico Floresta, 1145 

Subsecretário de Regularização fundiária da SEDHAB e a Marise Medeiros, representante do 1146 

Senhor Luís Pitimam, Secretário de Obras. Por favor, Décio.  1147 

 1148 

Décio Rigatti (RSP) – Bom. Vou tentar agilizar a apresentação para o mínimo possível, mas é 1149 

importante salientar que nesse ponto da apresentação do diagnóstico o que a gente pretende fazer 1150 

é, a partir daquilo que foi comentado e apresentado principalmente pelo Luís, onde constam 1151 

quais são os princípios de preservação com os quais a gente está trabalhando, isso é, estudados 1152 

não apenas nos documentos de base, mas também naquilo que foi produzido e como comparando 1153 

então essas referências que a gente tem para avaliar esses princípios de preservação com aquilo 1154 

que foi construído ou a cidade real. Nesse particular, então, o que a gente... A gente separou, 1155 

então, alguns temas para estabelecer essa comparação entre os princípios e a cidade que foi 1156 

construída, que estão constando desse slide aqui. Então, os aspectos de descaracterização e aqui 1157 

isso é importante que fique claro. Quando a gente está falando descaracterização, a gente está 1158 

falando descaracterização frente aos princípios de concepção do plano de Brasília e não uma 1159 

descaracterização em si ou como um critério de valor nosso. A mesma coisa ocorre com a 1160 

questão de ocupação de áreas públicas, alterações de uso, alteração de gabarito, o problema dos 1161 

estacionamentos, os projetos incompletos e os problemas de acessibilidade e principalmente para 1162 

pedestres. Em relação às descaracterizações, algumas são de caráter temporário e outras que 1163 

assumem um aspecto bem mais permanente. Aqui a gente está mostrando um dos problemas que 1164 

tem frequentemente sido apresentados no eixo monumental, que é a implantação de estruturas 1165 

temporárias ao longo do canteiro central do eixo monumental. A questão aqui não se dá apenas 1166 

do ponto de vista da visibilidade do eixo monumental, que, na realidade, isso rompe de maneira 1167 

bastante séria toda o aspecto que o Luís reforçava como um dos valores de Brasília em relação 1168 

ao eixo monumental, mas tem também permitido, quer dizer, com o acesso de veículos que 1169 

sempre se encontram lá em cima, a degradação do próprio canteiro. Então, nos parece que apesar 1170 

da pertinência das atividades que são desenvolvidas aí não nos parece que o eixo monumental 1171 

seja a melhor localização para a implantação de estruturas temporárias que, muitas vezes, 1172 

comprometem o próprio canteiro central também, além da visibilidade do próprio conjunto. 1173 

[aplausos]. A outra descaracterização, obviamente com o caráter muito mais permanente, a 1174 

implantação do centro de convenções, que ocupa praticamente todo o canteiro central do eixo 1175 

monumental longitudinalmente. Então, se trata de uma obstrução com uma edificação de uma 1176 

escala extremamente significativa, que rompe a visibilidade que se tem, que se tinha pelo menos, 1177 
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quase que total do eixo monumental. Em relação aos prédios residenciais, a gente vê obviamente 1178 

que o – isso a gente tinha até comentado como a gente encontra prédios que... Eu me lembro de 1179 

ter visitado algumas superquadras, principalmente na ponta da Asa Sul, onde as edificações já se 1180 

encontravam em estado de degradação bastante acentuado e a gente tem visto que muita obra nas 1181 

superquadras de recomposição dessas edificações. No entanto, a falta de um acompanhamento, 1182 

talvez de uma normatização um pouquinho mais séria tem levado a alguns exageros do ponto de 1183 

vista dessas recuperações. O uso de materiais não previstos, a utilização de materiais produzindo 1184 

grafismos, que se considera desnecessários e que muitas vezes rompe um pouco aquilo que o 1185 

Luís comentava enquanto unidade de concepção e ideia de conjunto que se tem na medida que 1186 

começa a reforçar aspectos, enfim, que não são necessários para a solução. Aqui é, então, 1187 

também uma questão que é importante para o Plano de Preservação que se trata da ela... Da W3, 1188 

uma vez que se transformou numa importante área comercial do Plano Piloto e ela apresentou 1189 

uma série de alterações e ainda há previsões de algumas alterações que devam ser feitas. Existe 1190 

todo um projeto de recuperação da W3, o projeto de implantação do VLT. Então, é uma área, 1191 

digamos, que apresenta algumas situações problemáticas já, mas que precisa ser compatibilizada 1192 

também com uma série de projetos e de propostas que existem para o futuro. Também aqui na 1193 

mesma área a questão do fechamento de atividades, má conservação dos espaços públicos, o 1194 

problema do mobiliário urbano, também se apresenta como uma constante ao longo da W3. Aqui 1195 

é uma questão também que a gente considera importante, embora a foto talvez não mostre de 1196 

uma maneira mais precisa aquilo que a gente queria observar, mas aqui nessa extremidade da 1197 

Asa Norte tem a implantação do setor hospitalar chamado de local e que essa e outras ocupações 1198 

que ocorrem nos limites das asas, nos limites do plano piloto começam a criar uma ocupação ou 1199 

começam a criar uma continuidade de ocupação fora um pouco da ideia reapresentada na própria 1200 

concepção do Plano Piloto de que o Plano Piloto, ele pode ser destacado ou entendido, destacado 1201 

das outras ocupações a partir da presença maciça de áreas livres de ocupação ou áreas de 1202 

vegetação. Então, não apenas... quer dizer, esse setor hospitalar, ele não é um setor hospitalar 1203 

local, na medida que ele tem um nível de atendimento muito mais amplo do que apenas para as 1204 

imediações, mas também, ele apresenta alguns problemas porque ele atrai um movimento muito 1205 

maior daquilo que era previsto. Tem uma incompatibilidade entre a atividade, a capacidade de 1206 

atrair movimento e aquilo que foi resolvido do ponto de vista de desenho urbano, traçado viário, 1207 

capacidade desse traçado viário, capacidade para áreas de estacionamentos, etc. Então, e 1208 

também, conforme tinha dito, essa paulatina ocupação daquilo que permite a legibilidade do 1209 

Plano Piloto e o destaque desse plano piloto e que ele não se conurbe com ocupações continuas, 1210 
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como em algumas situações já começa a acontecer. Bom. Em relação à ocupação de áreas 1211 

públicas, a gente começa, para destacar... Bom. Era uma outra observação que eu queria fazer. 1212 

Essas observações que a gente está fazendo não tem nenhuma relação, nenhuma vinculação e 1213 

nenhuma pretensão de discutir se são ocupações ou formas de intervenções regulares ou 1214 

irregulares, legais ou ilegais. O que a gente está avaliando é do ponto de vista do comparativo da 1215 

concepção, do ponto de vista daqueles princípios de preservação que foram expostos 1216 

anteriormente. Bom. Não dá para não comentar a questão do aumento da ocupação dos térreos 1217 

das residências das superquadras. Mesmo com a permissão legal de ocupação, quer dizer, aquela 1218 

ideia do Lúcio, que até... Não sei se vocês conseguiram ler enquanto estavam sendo apresentados 1219 

os slides, a questão da permeabilidade ao nível do solo, que o pedestre pudesse andar livremente, 1220 

independentemente se ele está sobre a área de projeção das edificações ou nas áreas livres no 1221 

interior das superquadras, quer dizer, a mobilidade do ponto de vista do pedestre na concepção 1222 

do Lúcio era uma mobilidade absoluta, coisa que agora já está sendo relativizada. Então, o 1223 

aumento da área construída, quer dizer, alguns exemplos com barreiras significativas e também 1224 

os artifícios que são utilizados de disposição desses edifícios e a relação dele com o nível do 1225 

solo, como pode ser visto aqui, com a implantação de desníveis relativamente grandes, impede 1226 

essa continuidade de permeabilidade, de uso e de que isso sirva também como elemento de 1227 

relação entre as diversas edificações e os espaços públicos existentes na superquadra. O outro 1228 

aspecto que se percebe hoje em dia também nas superquadras é o gradeamento, cercamento dos 1229 

pilotis. Isso ocorre tanto de uma forma um pouquinho mais bruta, como as cercas metálicas, mas, 1230 

muitas vezes, os próprios elementos naturais, como cercas vivas, etc. são utilizados como uma 1231 

forma de separar os moradores de quem não é morador, coisa que não era prevista no plano 1232 

original. Aqui é uma situação extrema que também uma péssima solução do ponto de vista da 1233 

implantação da edificação numa superquadra. Péssima por quê? Porque aquilo que o... Na 1234 

verdade, o nível térreo, ele tem um pavimento de separação daquilo que efetivamente é o chão. 1235 

Aqui é o nível das garagens, dos estacionamentos e, obviamente, a área sob o pilotis se torna 1236 

absolutamente inútil do ponto de vista da continuidade, do ponto de vista da articulação do nível 1237 

do térreo entre as edificações, a ligação com os espaços livres de edificação ao longo das 1238 

superquadras. Bom. Uma outra também questão que sempre é trazida, que eu acho que tem que 1239 

falar, é a questão do tal da relação frente e fundos na área de comércio local. Os tais dos 1240 

puxadinhos, que, muito embora já haja uma legislação que preveja uma certa unificação, 1241 

principalmente formal desses puxadinhos. Obviamente a relação frente e fundos desde o início 1242 

da ocupação das áreas comerciais, diga-se de passagem, isso não é uma coisa recente, mas aquilo 1243 
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que ficou de frente para as superquadras, na realidade, são os fundos, os depósitos, a parte de 1244 

serviço das áreas comerciais. A parte menos nobre ficou voltada para a superquadra. Aqui é na 1245 

SHIGS, um exemplo também da ocupação de áreas públicas. Isso é, as habitações simplesmente 1246 

se apropriam de espaços de circulação, de espaços de parque ou áreas simplesmente previstas 1247 

como áreas não edificantes para expansão do seu pátio, para a expansão da sua habilitação. A 1248 

outra questão que já foi comentada, que é a questão da relação com o Lago Paranoá e aqui eu 1249 

dirá que são dois problemas que se apresentam na relação da cidade com o Lago Paranoá. Do 1250 

ponto de vista do número de acessos. Isso é, quem está na cidade para chegar ao Lago Paranoá 1251 

são poucos os acessos existentes. E ao longo da costa também a gente vai encontrando 1252 

sistematicamente barreiras que impedem a livre circulação. Essa até não é das piores ilustrações. 1253 

Existem algumas dessas cercas que entram lago adentro, como a gente já observou e, portanto, 1254 

não é possível andar ao longo do Lago Paranoá, a não ser hoje em pequenos trechos. [aplausos]. 1255 

Bom. Uma outra questão também que também é uma questão séria para toda Brasília é a questão 1256 

das invasões. Aqui a gente ilustra uma invasão já hoje com um porte bastante grande, que é 1257 

dentro da área de preservação da Vila Planalto. Então, essa área de preservação da Vila Planalto, 1258 

hoje em dia, está bastante comprometida com ocupações irregulares e não pensem não que são 1259 

ocupações de populações de baixa renda, porque a foto não vai permitir, mas aí existem uma 1260 

quantidade infinita de piscinas, o que mostra um pouco a categoria social que anda ocupando 1261 

essas áreas de preservação ao lado do eixo monumental praticamente.    1262 

 1263 

(intervenções fora do microfone) 1264 

 1265 

Décio Rigatti (RSP) – Bom. Vamos discutir. Bom. De qualquer maneira é área prevista como 1266 

área pública e não está sendo utilizada como área pública. [aplausos]. Também a gente salienta 1267 

que também é parte importante da constituição e da legibilidade do próprio Plano Piloto que são 1268 

essas áreas livres de edificação que permite que se distinga onde esses limites mais precisos o 1269 

reconhecimento da asa, o reconhecimento do eixo monumental, etc.. E também houve um 1270 

processo de ocupação principalmente no setor de grandes áreas, tanto a sul como a norte, que 1271 

ocuparam de forma irregular principalmente a área dos fundos, criando um perfil extremamente 1272 

quebrado e impedindo continuidade do sistema viário, de ligação, principalmente no contato com 1273 

os parques Sarah Kubitscheck e Bourle Marx. Também a gente salienta aqui a área do parque 1274 

nacional, que também faz parte da área prevista como área de interesse para preservação. Ela 1275 

também, uma parcela dela, ela tem sido ocupada ou com assentamentos ou com outras 1276 
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atividades, enfim, mas que vai, como a própria Briane disse, vai comendo pelas bordas a área 1277 

originalmente prevista para o Parque Nacional, principalmente ao longo e nas proximidades da 1278 

EPIA. Bom. Também... Isso também já foi apresentado em várias ocasiões, mas é bom que a 1279 

gente reforce. Na Candangolândia também existe um problema grande de ocupações irregulares 1280 

ou expansões das edificações sobre as áreas públicas, a eliminação muitas vezes de parte do 1281 

sistema viário, os passeios utilizados para a expansão das edificações e também a elevação dos 1282 

gabaritos dessas edificações originalmente previstas para ter dois, três pavimentos, mas que hoje 1283 

em dia já se verificam edificações com altura maior. Aqui é outro aspecto da Candangolândia, 1284 

que é uma ocupação que ocorre dentro de uma área de preservação de um curso d’água que é 1285 

tributário do Lago Paranoá e que, enfim, é uma ocupação irregular. Também o mesmo exemplo 1286 

aqui no setor de residências econômicas sul. É o mesmo fenômeno, a expansão das edificações 1287 

que se dá tanto verticalmente como expandem horizontalmente sobre áreas públicas. Aqui 1288 

também é eliminação de sistema viário, cercamento para utilização para outras finalidades que 1289 

não previstas no projeto original. No Cruzeiro Novo também existe um  processo grande de 1290 

cercamento das áreas públicas, muitas vezes para abrigar os próprios estacionamentos dos 1291 

veículos, mas a gente percebe que o resultado tem sido uma degradação muito grande do ponto 1292 

de vista qualitativo dos espaços públicos remanescentes e a própria diminuição desses espaços 1293 

públicas. Bom. Aqui também um problema que acontece, principalmente ao longo do perímetro 1294 

das octogonais, que é a utilização por atividades, muitas vezes que são próprias do condomínio, 1295 

mas que são repassadas para o espaço público, como os depósitos de lixo, etc., que tinham que 1296 

ser internos aos condomínios que muitas vezes são colocados, então, naquilo que ainda sobrou 1297 

de espaço público e a implantação de um comércio informal, às vezes, em grandes edificações. 1298 

Eu digo grande pelo comércio informal que tem 120 metros quadrados, realmente é um porte 1299 

bastante grande. Então, isso é na questão da ocupação dos espaços públicos. Em relação a 1300 

alterações de uso, não exatamente... Bom. Aqui, às vezes, é um positivo e um negativo. Aqui o 1301 

que a gente salienta a falta de atividades complementares em setores, como o Setor de Autarquia 1302 

Sul, atividades complementares que o próprio Lúcio Costa apregoava que pudessem ocorrer, não 1303 

eliminar a predominância, mas que pudessem acontecer complementando as funções primordiais 1304 

que ocorressem ali e que dificultam, obviamente, no momento de tomar um café, fazer um 1305 

lanche, comer alguma coisa, exige um deslocamento muito grande pela ausências dessas 1306 

atividades no próprio setor. Também a gente já mostrou isso várias vezes, mas a questão que é 1307 

também uma questão que anda ocorrendo com uma certa frequência ao longo do Lago Paranoá, 1308 

que é a presença de condomínios residenciais também não previstos originalmente como 1309 
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atividade compatível na beira do Lago. Muitas vezes disfarçados de hotéis, mas que, na verdade, 1310 

são condomínios fechados. Bom. Também a gente salienta a presença de grandes equipamentos 1311 

na borda também aqui da Asa Norte, de comércio e serviço. Também em áreas que 1312 

originalmente não tinham sido pensadas para abrigar atividades com esse porte e com tal 1313 

demanda de movimento.  1314 

 1315 

(intervenções fora do microfone) 1316 

 1317 

Décio Rigatti (RSP) – Só um pouquinho.  1318 

 1319 

(intervenções fora do microfone) 1320 

 1321 

Décio Rigatti (RSP) – Bom. O... Tá. Deixa eu anotar. Bom. Em relação à questão das quadras 1322 

mistas, ainda é uma área que precisa ser resolvida principalmente do ponto de vista da 1323 

degradação da paisagem, a organização do próprio movimento veicular, as áreas de 1324 

estacionamento, a questão da propaganda, etc., e também a utilização do espaço público para 1325 

desenvolvimento de atividades que ainda ocorrem nesses locais. Em relação à alteração de 1326 

gabarito, a gente, algumas situações bastante complicadas nas asas residenciais. Principalmente 1327 

na Asa Norte a construção do sétimo pavimento e também na Asa Norte, em função de algumas 1328 

permissões de ocupação diferentes das que deram a tônica principalmente na Asa Sul, estão 1329 

modificando bastante não só a questão da paisagem da superquadra, mas o próprio princípio da 1330 

superquadra. O que a gente está observando hoje em dia é que esse engordamento das 1331 

edificações estão reduzindo a quantidade e a qualidade dos espaços públicos internos às 1332 

superquadras. Muitas vezes esses espaços públicos remanescentes funcionam praticamente como 1333 

corredores que são utilizados para estacionamento. A ausência daquele cinturão de no mínimo 20 1334 

metros que o Lúcio previa como borda da superquadra também ainda não está completa ou 1335 

inexistem. Às vezes, inexiste inclusive a possibilidade de implantação dada a proximidade das 1336 

edificações do sistema viário. E também o que a gente percebe aqui, que me parece que é uma 1337 

situação mais grave, é que essa perda, digamos, esse engordamento das edificações e o aumento 1338 

dessas projeções, produzindo essa redução dos espaços públicos, elas tem tendido a também a 1339 

centrar a concepção dessas superquadras, a concepção centrada na edificação. E a ideia de 1340 

superquadra e de unidade vizinhança praticamente vai para o espaço nessas situações. Ao 1341 

contrário daquilo que acontece principalmente na Asa Sul. Aqui também a gente queria reforçar 1342 
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aquilo que a gente tinha comentado também, a expansão vertical de edificações também não 1343 

previstas na legislação, como o que acontece no Setor de Habitações Individuais Geminada Sul. 1344 

Aqui também a gente considerar dizer que apesar no Setor Hoteleiro e Turismo Norte, a questão 1345 

das alturas em relação à edificação, há pouca distância entre... Ou os afastamentos laterais muito 1346 

exíguos e isso aí eu estava pensando outro dia assim, em qualquer lugar do mundo eu 1347 

desconheço uma edificação que fica em frente ao Palácio onde mora o Presidente da República, 1348 

que devasse de tal maneira uma área de segurança como aquela que a gente tem. Bom. Também 1349 

a questão do aumento das taxas de ocupação que a gente encontra em várias situações tem 1350 

reduzido paulatinamente o papel e o caráter dos espaços não edificados previstos no plano 1351 

original. Aqui também um exemplo, é um dos tantos exemplos que a gente traz, quer dizer, 1352 

aquilo que era pensado como edificações de um pequeno porte no meio de área de vegetação na 1353 

beira do lago. Eles são exemplos que uma... São ocupações intensivas, não só... E a pouca área 1354 

remanescente não ocupada do terreno, é um grande pátio de estacionamento asfaltado. Também 1355 

aqui na Vila Planalto, quer dizer, é um setor com bastante pressão de adensamento, na medida 1356 

que hoje em dia também a alteração que vem sendo produzida nos gabaritos na ampliação das 1357 

áreas construídas tem produzido um processo de gentrificação, isto é, tem favorecido o 1358 

deslocamento de uma população que era o objeto daquela área enquanto área de preservação 1359 

para ser transformada numa outra área residencial de alto padrão. Aqui também no setor de... Na 1360 

Vila Telebrasília, que apresenta um problema semelhante, que é a expansão vertical das 1361 

edificações. Aqui outro exemplo também na Candangolândia, quer dizer, é uma ocupação 1362 

intensiva da área do terreno e também do ponto de vista da relação com os seus vizinhos, mas 1363 

também do ponto de vista das alturas. Aqui também um outro exemplo que mostra uma parte 1364 

semelhante, mas aqui também já a expansão ocupando parte do sistema viário também. Aqui 1365 

também na alteração no gabarito a gente levanta essa possibilidade que o último condomínio das 1366 

octogonais possa ter duplicado a altura das suas edificações, de seis para 12. Bom. Aqui também 1367 

nas habitações coletivas sudoeste. Quer dize, aqui se tinha comentado, dizer que o princípio de 1368 

concepção era muito centrado também na questão da superquadra, mas a gente considera como 1369 

um modelo incompleto da superquadra, quer dizer, alguns dos princípios que fazem parte da 1370 

concepção da superquadra não estão presentes aqui. Por exemplo, a presença da vegetação, do 1371 

cinturão verde, etc.. E aqui também há o aumento da altura das edificações. Em relação aos 1372 

estacionamentos, eu acho que o Luís já comentou. Eu só gostaria de salientar que esse é um 1373 

problema que não é nenhuma prerrogativa de Brasília. Acho que é um problema que quase todas 1374 

as grandes cidades brasileiras enfrentam, mas, de qualquer maneira, não diminui, digamos, o 1375 
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problema para Brasília, quer dizer, a concentração do emprego na região do Plano Piloto e 1376 

associado pelo menos em todos os documentos que a gente tem tido acesso da constante, do 1377 

problema do transporte público coletivo, que viabilizasse que as pessoas que aqui trabalham não 1378 

venham de manhã, deixam seu carro até a noite, quando vão para casa, exigindo uma área de 1379 

estacionamento que, às vezes, não tem nem condições de abrigar. Esse problema de 1380 

estacionamento, que já foi comentado ali pela plataforma rodoviária, que, na realidade, aquela 1381 

parte da escala gregária se transformou num amplo pátio de estacionamento. Nos setores 1382 

comerciais e de autarquias também é uma outra constante. Até nos setores residenciais esse 1383 

problema começa a comparecer e tem uma imagem numa publicação da antiga SEDHUMA que 1384 

é muito impressionante, que são as áreas de estacionamentos no Plano Piloto e é o próprio 1385 

desenho do Plano Piloto. O problema também que tem acontecido é a pressão para as áreas de 1386 

estacionamento nos setores de comércio local, quer dizer, na medida que esse comércio local vai 1387 

ficando cada vez mais especializado e não é mais local, mas tem um nível de atendimento que 1388 

ultrapassa aquilo que era pensado originalmente, como os estabelecimentos de comércio para 1389 

atender as superquadras ou a unidade vizinhança. Isso gera um movimento não esperado e uma 1390 

pressão por áreas de estacionamento que estão sendo empurrados cada vez mais para o interior 1391 

das superquadras, que tem gerado brigas homéricas entre os moradores e as superquadras que 1392 

tem, muitas vezes, utilizado áreas livres previstas como de vegetação para a ampliação das áreas 1393 

de estacionamento. O cercamento dos acessos, a colocação de cancelas e, obviamente, 1394 

eliminando aquela ideia de que aquilo era uma área pública para tentar minimizar o problema 1395 

principalmente daquelas superquadras que são contiguas aos setores comerciais. Bom. O que a 1396 

gente considera aqui também... Estou quase terminando. Eu estou quase terminando. O que a 1397 

gente considera como projeto incompleto, isso é, a concepção previa determinadas coisas, mas 1398 

que ainda não estão completas. Um deles que nos parece bastante interessante é aquilo que ao 1399 

longo do eixo monumental era aquilo que o Lúcio Costa tinha previsto como as marquises de 1400 

conexão entre todos os ministérios. Essa marquise de conexão, ela seria também... ela resolveria 1401 

uma série de questões que me parecem bastante interessantes. Por um lado, ela ajudaria a criar 1402 

um nível local do ponto de vista do espaço público relativamente afastado do eixo monumental, 1403 

ao mesmo tempo viabilizaria a implantação daquelas atividades complementares que, hoje, como 1404 

não tem onde se localizar, são instaladas em instalações precárias e como cafés, bares, enfim, 1405 

vendas de ambulantes que estão suprindo uma necessidade da população que circula aí, que 1406 

precisa comer, enfim, mas que o projeto do Lúcio brilhantemente propunha esse elemento de 1407 

ligação que pudesse abrigar também essas atividades, criando estares mais íntimos deslocados do 1408 
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eixo monumental. Aqui a área onde a gente está, que também a observação que a gente faz, 1409 

dizendo que é uma superfície extremamente grande, árida, muito árida, quer dizer, não tem um 1410 

pé de capim, quer dizer, que amenize um pouco a aridez desse espaço e também o conforto de 1411 

quem circula por aqui. [aplausos]. Sim. Como o Ravel está salientando, é uma área que é 1412 

pensada como parque. A questão das comunicações entre as superquadras também, ainda não 1413 

está exatamente completa. Os cinturões verdes eu já tinha comentado, principalmente ao redor 1414 

das superquadras da Asa Norte. A questão das entrequadras, que aí eu acho que cabem duas 1415 

observações. Os levantamentos que a gente fez em relação à disponibilidade de áreas de 1416 

entrequadras, eu não estou falando das superquadras ainda não construídas, eu estou falando das 1417 

áreas previstas como entrequadras que é aquela que é destinada à implantação de equipamentos 1418 

complementares para as superquadras. Das entrequadras de propriedade privada quase que a 1419 

totalidade foi ocupada. Existe pouca disponibilidade de áreas de entrequadras de propriedade 1420 

privada ainda disponíveis. A grande disponibilidade que ainda existem de entrequadras são de 1421 

áreas públicas e aqui a gente faz uma observação. Isso não significa e essa também é uma tecla 1422 

que a gente tem debatido bastante, que toda a área disponível seja imediatamente ocupada e 1423 

construída. Na verdade, a gente precisa também garantir que exista uma certa reserva de 1424 

disponibilidade de área para a população futura poder estabelecer quais são as suas prioridades, 1425 

quais são as atividades que são importantes. [aplausos]. Bom. Em relação a pedestres, 1426 

acessibilidade também acho que já foi comentado. Obviamente vai ser necessário políticas 1427 

específicas e tratamento desse problema, quer dizer, a ideia do terrapleno onde se instalam 1428 

alguns setores é muito interessante, mas em alguns pontos ficaram situações bastante 1429 

complicadas do ponto de vista da acessibilidade. Algumas áreas ainda disponíveis no meio, por 1430 

exemplo, dessas... Do setor de autarquias, que é um exemplo, que faz com que essa continuidade 1431 

horizontal a nível da plataforma seja, obviamente, descontínua. É contrário um pouco da ideia de 1432 

que essa, a plataforma fosse o elemento de ligação entre os diversos edifícios que estão nesse 1433 

terrapleno. Então, obviamente, à medida que forem sendo completados esses setores, à medida 1434 

que essas áreas ainda disponíveis forem sendo implantadas, se espera, então, que a continuidade 1435 

horizontal ao nível do PDS, em cima dessa plataforma possa ser assegurada.  1436 

 1437 

(intervenções fora do microfone) 1438 

 1439 

Décio Rigatti (RSP) – Bom. Aqui também outros problemas que a gente verifica também. 1440 

Obviamente a forma como as edificações são implantadas num terreno que não é 1441 
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necessariamente plano, muitas vezes gera algumas descontinuidades que, obviamente, 1442 

dependendo de quem a gente está falando. Pode ser de difícil vencimento. Também a ausência de 1443 

alternativas transversais norte-sul aqui ao longo do cruzamento do eixo rodoviário e do eixo 1444 

monumental também dificulta essa relação principalmente a nível do pedestre, sem falar na 1445 

questão da aridez também desses espaço grande, parte da escala gregária, mas alguns períodos de 1446 

difícil apropriação. É isso. Obrigado. [aplausos] 1447 

 1448 

Mestre de Cerimônias – O nosso administrador regional de Cruzeiro também está presente, o 1449 

Salim Sidarta, vai conseguir acompanhar a fala toda da Briane Bicca, que é a nossa última 1450 

exposição. Por favor.   1451 

 1452 

Briane Bicca (RSP) – Bem. Então, vamos... Como o nosso colega Rafael explicou na fala 1453 

inicial, foi usado um procedimento para a análise da área tombada, que foi o que nós vimos até 1454 

agora, área protegida em nível federal e distrital e inscrita no patrimônio mundial. Assim nós 1455 

procedemos uma análise de todo o entorno, da área envoltória de Brasília, tendo como premissa 1456 

de que Brasília e o seu entorno fazem parte de uma mesma unidade. Então, não podem ser 1457 

dissociados. Como esse entorno de Brasília, que daria para, de uma forma simplificada, resumir 1458 

na linha de cumeada da bacia do Paranoá, como esse entorno, diferentemente da área tombada, 1459 

não possui setores oficialmente estabelecidos, nós fizemos um mapeamento através de imagens 1460 

de satélite entre as quais usamos muito o google e dividimos esse setor em áreas com feição 1461 

homogênea ou medianamente homogênea e percorremos toda essa área, vocês vão ver algumas 1462 

imagens desse percurso, mas o que interessa no caso é que como nós temos Brasília uma cidade 1463 

aonde há mais vazios do que cheios e isso faz parte da estrutura do projeto de Brasília, da 1464 

proposta de Lúcio Costa e da proposta das cidades modernas de uma maneira geral, há uma 1465 

relação e que foi bastante assinalada aqui pelos colegas, há uma relação intrínseca entre a área 1466 

interna de Brasília e o seu entorno. Tudo aquilo que se vê nessa cumeada, que nós chamamos de 1467 

o grande anfiteatro aonde o palco é Brasília, área tombada. E para isso nós usamos dois 1468 

procedimentos. Um das conexões de dentro de Brasília para fora e as conexões visuais de fora 1469 

para dentro. As áreas de Belvedere, como a professora Maria Elaine gosta de chamar. As áreas 1470 

onde se visualiza uma paisagem ampla de Brasília e que são, pela situação de anfiteatro, são 1471 

muito numerosas. Pode passar, por favor. Então, pelo fato de Brasília ser tombada federal e isso 1472 

consta no termo de referência da própria licitação há a obrigatoriedade e, para nós, uma 1473 

orientação muito segura de utilizar o sistema de análise da paisagem utilizado pelo IPHAN e que 1474 
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obrigatoriamente deve ser seguido em todas as cidades tombadas federais... Aqui nós 1475 

reproduzimos uma... Obrigada. Reproduzimos uma página desse documento, que é chamado 1476 

INSEU, que diz tanto das conexões de fora para dentro como das próprias imagens que se tem 1477 

internamente. Brasília como cidade histórica, ela deve também seguir esse procedimento. E 1478 

especial... Volta, por favor. Especialmente esse procedimento do que é chamado de isovistas, que 1479 

são os campos visuais que unem a topografia do terreno e as edificações que vocês vão ver 1480 

aplicados depois em Brasília alguns que nos acompanharam nas sessões preliminares já 1481 

conhecem essa aplicação. Bem. Então, escolhemos aqui apenas exemplificativamente alguns 1482 

pontos de visada aplicando esse sistema das isovistas. São cinco pontos. Então, o primeiro ponto 1483 

aplicando esse procedimento de isovistas exatamente para ver de cada um desses pontos o que é 1484 

que se visualiza, portanto, nesse percurso de fora para dentro dessa área de Brasília. Então, aqui 1485 

temos na Ermida Dom Bosco, temos um amplo campo visual. Fica a 1.010 metros de altura a 1486 

Ermida Dom Bosco e temos uma visualização bastante ampla. Pode passar. Outra questão que a 1487 

visualização de fora para dentro nos permite é a linha do horizonte percebida de cada um desses 1488 

pontos. Então, aqui, infelizmente isso foi tirado no período da seca, eu peço desculpa de que a 1489 

imagem não é... Ô Arlete, que bom te ver aqui. Obrigado. Vermos o perfil de Brasília com a 1490 

Torre de TV, como dizia muito bem Lúcio Costa, como um ponto central predominante nesse 1491 

perfil. Pode passar, por favor. Aqui uma outra isovista. Na represa do Lago Paranoá. 1492 

Evidentemente, por estar num ponto mais baixo se vê menos, se percebe menos. Por favor. 1493 

Também aqui está a linha do horizonte com as cidades se desenvolvendo e novamente a Torre de 1494 

TV predominante. Pode passar. Aqui temos da Ponte JK, da ponte nova, da parte alta dela. Se 1495 

tem uma visão muito larga da Asa Norte, que penetra, inclusive, no Parque Nacional e agora 1496 

também a linha do horizonte o recorte novamente com a Torre de TV numa posição 1497 

proeminente. Por favor. Aqui temos, quem sabe, a área mais alta, são 1.165 metros a partir do 1498 

nível do Lago, que está numa cota mil, aonde há uma visão muito ampla, atingindo parte, 1499 

inclusive, do limite da bacia do Paranoá. É uma área absolutamente deslumbrante do ponto de 1500 

vista da paisagem e por essa razão há que ter um cuidado extremo nessa... é ao longo da DF-01. 1501 

E aqui está novamente o perfil da paisagem. Aqui está o último, que aí é interno a Brasília, que é 1502 

na cota da Torre de TV quando se sobe pelo elevador. Nós estamos numa cota de 1.020 mais 75 1503 

metros, que é a altura que o elevador sobe. E temos uma visão que praticamente abrange todo o 1504 

perímetro da bacia do Paranoá a partir desse ponto e isso demonstra aquilo que reiteradamente 1505 

dito, da importância das visadas de dentro para fora e esse tipo de visada sempre com a linha do 1506 

horizonte num ponto proeminente é uma das características fundamentais de Brasília. Aqui está a 1507 
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vista. Como nós estamos... A foto foi tirada na seca. Portanto, há a nossa bruma, vê-se muito 1508 

tenuemente aqui o perfil das águas claras, sobre o qual nós vamos retornar. Eu gostaria de parar 1509 

aqui um pouco para dizer o seguinte: nós ainda estamos numa situação muito privilegiada e é em 1510 

base a ela que nós devemos trabalhar. Quando nós vimos exemplificativamente esses perfis, nós 1511 

percebemos que em poucos pontos há uma quebra dessa qualidade da linha do horizonte, da 1512 

possibilidade de sempre termos essa linha que faz parte da nossa própria imagem de Brasília, à 1513 

disposição, sem quebras, sem prédios altos, sem ser maculada. Então, nós temos que preservar, 1514 

nós temos um valor extremo que até agora foi mantido e que deve ser preservado com extremo 1515 

cuidado. Vamos adiante. [aplausos]. Bem. Então, como eu disse, nós produzimos 1516 

preliminarmente um mapa do entorno aonde essa letra e esse número correspondem a unidades 1517 

que grosso modo ainda, porque depois de percorridas essas unidades, nós já vimos que há 1518 

algumas alterações a fazer nos seus limites. Nós percorremos detalhadamente todas essas 1519 

unidades e também preliminarmente estabelecemos nove tipos de ocupação desse entorno. 1520 

Então, vamos passar. Não. Antes disso, por favor. Verificamos que, e é uma evidência, todos nós 1521 

sabemos, que em função dessas grandes unidades de conservação, nós temos, e por isso que 1522 

aquela visada da linha do horizonte está integra, nós temos aqui grandes unidades de 1523 

conservação exatamente bordeando o limite da bacia do Paranoá aqui também com o Parque 1524 

Nacional. Então, esta é uma situação muito feliz que estará bastante assinalada no plano de 1525 

preservação e que exige uma fiscalização forte, potente para que as invasões que se verificam 1526 

hoje em vários pontos possam ser minimizadas, eliminadas e, principalmente, que não 1527 

prossigam, não prosperem. Então, essa questão da fiscalização é fundamental no Distrito Federal 1528 

para a conservação do entorno e também, evidentemente, que do Plano Piloto. Vamos, então, ver 1529 

aqui essas nove categorias. A primeira é de áreas residenciais verticalizadas que está exatamente 1530 

naquele eixo de urbanização, que segue o Guará, depois Águas Claras. Como eu disse, 1531 

felizmente, essas ocorrências ainda são poucas em relação ao conjunto do entorno do Distrito 1532 

Federal e o Plano pretende que realmente sejam minimizadas ao máximo as que já estão 1533 

evidentemente, que dificilmente tenderão a desaparecer, mas... E aí eu vou me permitir um 1534 

comentário. Nós estamos numa cidade com só 50 anos. Paris era um acampamento romano 1535 

quando tinha 50 anos. Portanto, nós estamos... Isso que nós vivemos é um grão de areia na vida 1536 

de Brasília. Então, nós temos que pensar seriamente que essa cidade terá 500 anos, mil anos, dois 1537 

mil anos, três mil anos e é da nossa responsabilidade permitir com que as gerações futuras tenha 1538 

preservada essa qualidade e especialmente tenham condições de cumprir o seu desígnio de 1539 

capital federal. Nós estamos vendo que o aparelho de estado do Brasil era muito pequeno, muito 1540 
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precário. Novas funções a cada dia aparecem, são necessárias para que o estado cumpra a sua 1541 

função, tanto o estado federal quanto o estado distrital, o Distrito Federal, serão necessárias 1542 

muitas áreas novas. Quem diria, só dando um exemplo, que todas essas agências regulatórias que 1543 

há 10, 15 anos não existiam teriam que se estabelecer em Brasília e Brasília foi criada para ser 1544 

capital federal, portanto, ela precisa de espaço para essa expansão da atividade precípua que a 1545 

criou. Então, é necessário guardar espaços públicos, espaços, como disse muito bem o Décio e o 1546 

Secretário Magela nos lembrou que em dez anos será feita uma revisão desse Plano de 1547 

Preservação. Portanto, a cada dez anos haverá a oportunidade de rever aquilo que o plano que for 1548 

estabelecido, votado pela Câmara Distrital proporá como uma norma de uso. Então, nós não 1549 

estamos aqui propondo alguma coisa eterna. É um processo de planejamento de preservação de 1550 

Brasília que está sendo instaurado. Portanto, os cidadãos de Brasília a cada dez anos terão uma 1551 

oportunidade de rediscutir. Então, a segunda categoria é a categoria das áreas de entorno que se 1552 

assemelham na sua escala às próprias superquadras de Brasília, portanto, estão perfeitamente 1553 

compatíveis com a paisagem de Brasília, porque... No caso dessas categorias, o que interessa da 1554 

ocupação do entorno? Interessa altura, massa construída. Portanto, taxa de ocupação dos 1555 

terrenos, impermeabilidade em função da questão dos recursos hídricos, que por estarmos a mil 1556 

metros são muito escassos e há uma necessidade de preservação desses recursos hídricos, das 1557 

suas próprias bacias. Portanto, a impermeabilização do terreno vem... Não há o encontro, mas de 1558 

encontro a essa necessidade inclusive de mantermos a água do nosso lago. Na medida em que se 1559 

impermeabiliza todos os terrenos, também se sabe que há um outro regime de funcionamento das 1560 

bacias. Então, por favor. Esse é o quadro que encontramos na área de expansão de Águas Claras, 1561 

antigas chácaras, que foram loteadas por cada um dos proprietários e eu saí de Brasília em 2001 1562 

e quando voltamos aqui, agora, foi uma enorme surpresa a ocupação dessas áreas. No entanto, 1563 

elas tem uma qualidade. E de onde vem essa qualidade? Os lotes não são tão estreitos. Aindahá 1564 

na paisagem alguma vegetação. Aqui não se vê porque é um perfil de rua, mas há fundos de lote 1565 

onde há vegetação. Há uma variedade de usos. Prédios melhores, prédios com comércio, prédios 1566 

residenciais pequenos. Então, é uma área ainda em consolidação, mas que apresenta virtudes e 1567 

não compromete de forma nenhuma a paisagem do entorno. Aqui temos as Park Way. As Park 1568 

Way eram constituídas de grandes lotes. Aliás, ainda são. Foi permitida a subdivisão em seis 1569 

parcelas. Como os lotes ainda são grandes não há nenhum prejuízo à paisagem. Ainda há 1570 

condição de maciços e de maciços vegetais, eu quero dizer. Há uma arborização ainda, de forma 1571 

que essa é uma área que vai, com o passar do tempo, ser mais adensada, mas com qualidades e 1572 

com perfeita compatibilização. Lá está a nossa linha do horizonte mantida. Pode passar. Aqui há 1573 
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um problema. Verificamos em vários locais invasões de terras com pretensas chácaras. Essa aqui 1574 

é uma chácara que fica abaixo do setor de atividades do Lago Norte. São... O que se percebe é 1575 

que se põe. Primeiro se cerca, se põe um caseirinho lá com uma edificação bem, bem precária. 1576 

Todos os outros vizinhos, à medida em que não há fiscalização e nada ocorre, começa a fazer 1577 

uma casa melhor e com o tempo, inclusive, se subdivide, criando lotes. É uma situação 1578 

absolutamente irregular e em boa parte em áreas de preservação, como é aqui o caso que fica 1579 

junto do Riacho do Torto, um dos formadores do Lago Paranoá. Pois é. Também eu acompanhei 1580 

a instalação dos Riachos Fundos e eu vou fazer um comentário aqui. Não existe... Existe, ao 1581 

longo da DF-01. Quem sabe ele não chame assim a terceira etapa, mas já está... É. Ótimo. 1582 

Obrigada. Obrigada, Rafael. Eu vou fazer um comentário aqui que é uma coisa que me emociona 1583 

muitíssimo. É a capacidade da população das outras cidades do DF de melhorarem o seu quadro 1584 

de vida, o seu quadro habitacional. Vimos, muitos de nós aqui, o início de cada uma dessas 1585 

urbanizações e quando nós vamos lá hoje, nós podemos nos orgulhar da capacidade da 1586 

população com meios muito escassos de construir um habitat digno, de poder criar os seus filhos 1587 

em áreas habitacionais, com infraestrutura, cada um cuidando, nos fins de semana, de construir, 1588 

de melhorar a sua casa. Evidentemente que há dificuldades, como o Décio falou muito bem, 1589 

ocupação de calçadas, mas a população do Distrito Federal obedece os limites e percebe 1590 

perfeitamente que os limites dessas cidades estão mantidos. Então, se comparando. Quando eu 1591 

cheguei em Brasília em 71 e agora, temos a nos orgulhar dessa cidade e da sua expansão. Vamos 1592 

adiante. [aplausos]. Obrigada. Esse é o caso... A Vila Metropolitana. Nós procuramos, à época, 1593 

do Plano de Preservação de Brasília, eu assinalo a presença aqui, que muito nos alegra, do 1594 

professor Coutinho, que foi nosso companheiro e tentamos ainda salvar a Vila Planalto como 1595 

acampamento, mas na época não foi possível. Há hoje uma urbanização, mas ainda se mantém a 1596 

antiga capela e a escola, uma escola de tábuas ainda do início de Brasília e aqui está 1597 

relativamente mantida a qualidade ambiental, vamos dizer, assim, da Vila Metropolitana dentro 1598 

das possibilidades. Sempre essa ausência de recuos viários nos chama muito a atenção. Algumas 1599 

vezes também o uso do terceiro pavimento, de um quarto pavimento, que aí já começa a fugir da 1600 

escala, não é? Vamos adiante. Aqui está o Varjão, a expansão, inclusive, do Varjão. Temos que 1601 

rememorar que houve uma ação importante aqui, porque o Varjão subia essa encosta e a encosta 1602 

foi desocupada e está... o Varjão, com as famílias operarias aqui instaladas em contraste com 1603 

essa ocupação ilegal que se dá depois... que se dá do outro lado do Torto, do Riacho do Torto. 1604 

Então, essa é... Eu acho que é a última. Não, não é a última. Vamos adiante. A Vila Estrutural. A 1605 

Vila Estrutural eu conhecia enquanto uma grande favela. Fiquei muito satisfeita em percorrer a 1606 
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Vila Estrutural. Reconheço nela as situações de 30 anos atrás em outros assentamentos. Portanto, 1607 

temos aí uma perspectiva muito boa pela frente. São edificações de um pavimento. Vocês estão 1608 

vendo sempre aqui a caracterização. Eu não vou repetir. Aqui temos o SIA. Já é uma área com 1609 

outro perfil, com o perfil de comércio, de indústria, atacado. É uma caracterização 1610 

completamente diversa dentro desse entorno de Brasília. Pode passar. Aqui temos as áreas de uso 1611 

institucional. Por exemplo, essa é a área militar complementar, na lateral da Rodoferroviária, que 1612 

tem uma ocupação muito específica do próprio uso a que se destina, mas que não, que preserva 1613 

perfeitamente, lá está sempre a nossa linha do horizonte nos acompanhando. Pode passar. Aqui 1614 

está uma área de proteção ambiental junto do Catetinho. Essas... É. Essas... Não... [aplausos]. 1615 

Cabe à população se manifestar, evidentemente, pela preservação dessas áreas que são 1616 

fundamentais para o equilíbrio desta área que cerca Brasília. Acho que essa é a última, não? Isso. 1617 

então. O que eu... Concluindo, o que eu gostaria de dizer é que um plano de preservação é revisto 1618 

a cada dez anos. Portanto, não há porque nós tomarmos medidas que venham futuramente 1619 

prejudicar a preservação dessa área de entorno, que faz a moldura do Plano Piloto, que foi 1620 

reconhecida pelo Patrimônio Mundial como uma área a ser preservada e o nosso Plano de 1621 

Preservação tem como objetivo também traçar normativa. Evidentemente que é uma normativa 1622 

muito menos... Não são dez anos não? São cinco anos? Melhor ainda. Ah, que beleza. Que boa 1623 

notícia. Nós tínhamos a notícia dos dez anos. Agradeço muito. Então. A cada cinco anos será 1624 

revisto o planejamento da ocupação. Evidentemente que há tutela do patrimônio federal, do 1625 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tombou Brasília e há a tutela da 1626 

Unesco, que inscreveu Brasília na condição de patrimônio da humanidade. Então, não há porque 1627 

nós agirmos de afogadilho, ocuparmos áreas que depois sobre o que depois venhamos nos 1628 

arrepender. Então, toda a cautela é fundamental, porque nós temos uma responsabilidade. 1629 

[aplausos]. Agradeço. Nós temos uma responsabilidade sobre a preservação desse sítio, até 1630 

porque a bacia do Paranoá, ela é apenas uma parte do Distrito Federal e o Distrito Federal tem 1631 

uma área muito ampla, muito extensas, onde ele poderá se desenvolver segundo outros modelos 1632 

de urbanização. Obrigada. [aplausos] 1633 

 1634 

Mestre de Cerimônias – Bom. Nós temos ainda uma... O Décio faz um fechamento e temos um 1635 

comentário do nosso Secretário e aí vamos encaminhar a questão do almoço. Por favor, Décio.  1636 

 1637 

Décio Rigatti (RSP) – Bom. Muito rapidamente na questão dos desafios da preservação, a gente 1638 

gostaria só de trazer algumas coisas que a gente tem prestado um pouco de atenção, que eu acho 1639 
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que a gente precisa também lidar com isso futuramente. Quer dizer, um dos desafios para a 1640 

preservação se considera que o primeiro deles seria a questão da compatibilização da legislação 1641 

que trata diretamente da área de interesse de preservação. Quer dizer, a gente tem as normativas 1642 

do PDOT, a gente tem as normativas do próprio Plano de Preservação que a gente está 1643 

trabalhando nele agora. A gente tem também a lei de uso e ocupação que deve também entrar em 1644 

discussão brevemente por aqui, mas que, obviamente são... Só para citar três leis que tem 1645 

ingerência direta sobre a área de preservação ou a área de interesse para preservação, elas 1646 

precisam ser compatibilizadas, né? A outra questão também que a gente fica, na verdade, 1647 

preocupado é a questão da compatibilização também das instâncias que tem ingerência sobre a 1648 

área de preservação, quer dizer, que isso deve resolver a questão de que Brasília é patrimônio 1649 

mundial, é patrimônio nacional e é patrimônio distrital. Portanto, essas três instâncias precisa 1650 

conversar e tratar do interesse comum, que é a preservação do Plano Piloto de Brasília e da área 1651 

de interesse de preservação. A gente salientaria também tratar a questão da preservação como 1652 

uma atividade permanente e sustentável a partir de já começar a pensar programas de educação 1653 

patrimonial para que se possa, ao longo da história de Brasília, ter uma sustentabilidade e não 1654 

precisar cada vez que se discute a questão de preservação criar ou começar do zero o que é, o 1655 

que significa, qual é o significado de Brasília. Pelo menos essas coisas já fiquem absolutamente 1656 

explicitadas, conhecidas e que possa se avançar a discussão da preservação ao longo do tempo, 1657 

mas eu acho que também queria encerrar para não levar muito adiante. A gente está vencendo 1658 

um pouco o prazo que nos deram, mas a gente pode voltar depois na parte de discussão. 1659 

Obrigado. [aplausos]  1660 

 1661 

Mestre de Cerimônias – Secretário.  1662 

 1663 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 1664 

Habitação) – É só para poder fazer um questionamento ao nosso coordenador técnico da equipe, 1665 

enfim, o Rafael Rosa, é se essa apresentação, Rafael, enfim, da maneira como a equipe técnica 1666 

da empresa fez, se ela atende as macro diretrizes do diagnóstico que nós divulgamos, enfim, 1667 

daquilo que foi disponibilizado para o debate.  1668 

 1669 

Rafael Rosa (RSP) – De uma maneira geral as linhas gerais do diagnóstico estão expressas, 1670 

tanto é que se abordou o sítio tombado e o entorno, que são duas questões bem relevantes a ser 1671 

tratadas. Claro que num período curto de tempo não consegue refletir todo um diagnóstico de 1672 
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500 páginas. Isso não seria possível contemplar todo o diagnóstico, mas acho que as grandes, 1673 

vamos dizer, os grandes tópicos, eu acho que todos foram abordados. Não teve nenhum que não 1674 

tenha sido deixado de lado dentro do curto espaço de tempo, é claro, que se tem, mas eu acho 1675 

que de uma maneira geral sim, está abordado.  1676 

 1677 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 1678 

Habitação) – Obrigado.  1679 

 1680 

(intervenções fora do microfone) 1681 

 1682 

Mestre de Cerimônias – Então, nós vamos... Você está inscrita já com essa pergunta para a 1683 

tarde. Não, legal. Então, vamos combinar o seguinte, gente. É meio dia e meia. A gente podia 1684 

interromper. Retomar aqui. Nós temos 50... Quantos são? 68 inscritos para fazer, apresentar 1685 

questões hoje, à tarde. Numa média de três minutos para a fala individual, seis para as 1686 

institucionais, isso deve dar. Oi. Dá... Dá mais. Dá quatro horas e pouco de intervenção. Então, 1687 

se a gente retomar às duas da tarde, nós temos até... O nosso horário de limite para deixar esse 1688 

ambiente é oito da noite. Nós temos uma quantidade de horas que dá para todos intervirem e 1689 

terem um debate com a mesa. Podemos interromper agora e retornar. Precisamos começar às 1690 

14h. Não podemos passar das 14h sob prejuízo de espaço das intervenções. Quem quiser pegar o 1691 

seu crachá, que deixou aqui para fazer pergunta, pode pegar agora. É. E a ordem... Estão pedindo 1692 

para avisar que a ordem de inscrição será seguida. Então, quem se inscreveu primeiro, se não 1693 

tiver aqui vai perder a chance de falar, segundo a orientação que nós estamos recebendo. Até as 1694 

duas.   1695 

 1696 

INTERVALO PARA O ALMOÇO  1697 

 1698 

Mestre de Cerimônias – Boa tarde. Vamos retomar os nossos trabalhos. Queria submeter... 1699 

Saber a opinião de vocês sobre uma mudança de método. No regimento estava previsto que cada 1700 

pergunta teria uma resposta em tempo igual. Isso causará dois problemas. Primeiro que vai 1701 

transformar nossa audiência em... Olha, se você quiser tirar o som. A música é linda. Baixar a 1702 

música. Tá certo. Por favor. Só abaixar a Nana Caymmi. Então, Duas propostas. A primeira é 1703 

que a gente trabalhe com blocos de dez falas no plenário. Então, falam dez pessoas no plenário e 1704 

ocorrem comentários e respostas da mesa. E a segunda é que a gente não obrigue a mesa a 1705 
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responder no mesmo tempo. Elas respondem em menos tempo para a gente ganhar mais espaço 1706 

para o plenário. Pode ser assim? Vamos trabalhar desse jeito. Nós vamos trabalhar com dez 1707 

questões... Dez questões de cada vez. Eu ainda estou sem a lista de inscritos. Quem lembra que 1708 

era o número um, por favor, se está presente. Você é o três. O número um está presente. Você é o 1709 

número um. Você é o número dois. O número um não está ainda. Vai para o fim da fila, então. 1710 

Nós vamos começar com o número dois, por favor. Você quer vir. Ah! Há um pedido. Há um 1711 

pedido. Veja se vocês acham suportável. Que mesmo quem fale no microfone faça um 1712 

resumozinho da sua questão ou assertiva na fichinha própria que vocês receberam na pasta. Isso 1713 

aumenta a fidelidade do questionamento ou da proposição no relatório. Então, se vocês toparem 1714 

vai ser uma coisa boa. Como é seu nome? Hamilton. Venha, por favor. Esse microfone aqui tem 1715 

chance de funcionar?  1716 

 1717 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 1718 

Habitação) – Oi. Oi. Vamos trocar, Marco. Pegue esse aqui.  1719 

 1720 

Mestre de Cerimônias – Queria lembrar a vocês que algumas pessoas que vão usar o microfone 1721 

tem tempo diferenciado. Quem representa alguma entidade ou instituição tem seis minutos. 1722 

Quando é um depoimento individual tem três minutos. Sempre que falta um minuto eu aviso a 1723 

pessoa e quando acaba o tempo eu tento ajuda-la a parar. Por favor, Hamilton.  1724 

 1725 

Hamilton Henriques (Morador da Vila Planalto) – Boa tarde a todos vocês. Meu nome é 1726 

Hamilton Henriques. Eu sou morador de Brasília, da Vila Planalto, desde 1964. Estou aqui 1727 

representando a comissão, como vice-presidente da comissão pró-regularização definitiva dos 1728 

lotes da Vila Planalto. Gostaria de lembrar uma colocação do Doutor Henrique... Henrique não. 1729 

Doutor Luís, da equipe técnica, né?    1730 

 1731 

Mestre de Cerimônias – Luís.  1732 

 1733 

Hamilton Henriques (Morador da Vila Planalto) – Ele falou sobre a qualidade ambiental 1734 

urbana. Para preservar essa qualidade e ampliar essa qualidade ambiental urbana é preciso 1735 

primeiramente que o estado promova ações proativas e preventivas para que possa preservar essa 1736 

qualidade ambiental uma qualidade de vida boa para todos. Eu vou apresentar aqui algumas 1737 

propostas para Brasília, que todas elas tem seus aspectos e pontos visando essa qualidade 1738 
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ambiental urbana para Brasília. A implantação imediata dos parques recreativos e ecológicos 1739 

ainda não implantado, em especial, o Burle Marx na Asa Norte e outros cujos decretos já foram 1740 

editados. Fazer estudos técnicos para a implantação de imediato de novas vagas para 1741 

estacionamento, com a imediata demarcação das vagas existentes. Expansão dos atuais espaços 1742 

onde tecnicamente possam ser criados. Criação de estacionamentos provisórios em áreas 1743 

públicas. Como estimular as instituições e unidades imobiliárias privadas para que destinem seus 1744 

espaços ociosos para estacionamento rotativo. Apresentação de um PL para a implantação do 1745 

estacionamento rotativo e as chamadas linhas azuis, para disciplinar a ocupação das atuais vagas 1746 

de estacionamento. Propor ao Executivo do GDF a criação de um policiamento específico para 1747 

coordenar, organizar e disciplinar o uso dos estacionamentos públicos gratuitos, a ser feito por 1748 

policiais ou agentes do Detran em motocicletas perfeitamente viável e extremamente necessário, 1749 

pois vivemos em Brasília o caos absoluto, com o comando desses locais executado por 1750 

particulares, os famosos flanelinhas, que tomaram de assalto, dominando esses locais. A 1751 

justificativa para a criação desse policiamento específico é muito simples, porque na atualidade a 1752 

população de Brasília vive à mercê da extorsão fácil, ou seja, os flanelinhas, que substituiu o 1753 

Vaga Fácil, impedido de funcionar pelo Ministério Público porque foi delegado autoridade 1754 

indevida ao permissionário para executar a função fiscalizadora que é do estado. Essa extorsão 1755 

fácil, ela atua tranquilamente sem ninguém interferir, nem o Ministério Público, coordenando, 1756 

organizando e disciplinando a ocupação das vagas de estacionamento gratuito, sem nenhuma 1757 

cerimônia, com a total complacência das autoridades do Detran e do Batalhão de trânsito da 1758 

Polícia Militar, que na ausência destas eles mandam, desmandam e impõe anarquia, cobrando 1759 

pelo uso dessas vagas, constrangendo e humilhando aqueles motoristas que não se submetem às 1760 

suas ordens. Interessante frisar que eles atuam detendo a autorização do próprio estado. O GDF, 1761 

o ano passado, ele permitiu a exploração indevida e irregular desses espaços públicos sem a 1762 

devida licitação pública, com a singela desculpa que os flanelinhas são os coitadinhos, 1763 

outorgando-lhes o direito unilateral da exploração das vagas dos estacionamentos públicos 1764 

gratuito, ao arrepio da lei 8.666. Uma outra proposta. Propor ao executivo a aprovação de lei, 1765 

determinando que todos os estacionamentos públicos e privados a serem criados sejam feitos 1766 

com pavimentação porosa, bloquetes, britas, outro tipo de material permeável e que os atuais 1767 

existentes só possam ser reformados por pavimentação porosa, que provoca a absorção das aguas 1768 

pluviais, fortalecendo o aquífero. Propor ao Executivo a aprovação de lei determinando que 1769 

todos, sem exceção, os estacionamentos públicos e privados sejam arborizados e de 1770 

pavimentação porosa para a preservação do meio ambiente. Propor ao Executivo a 1771 
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regulamentação da lei 4.181 de 2008, que cria o programa de captação de água de chuva, cujos 1772 

objetivos são a captação, armazenamento e a utilização de águas pluviais pelas edificações 1773 

urbanas. Visa garantir a futuras gerações o meio ambiente equilibrado e que tenha à disposição 1774 

água potável, evitando os problemas comuns de racionamento de água, pois todos nós sabemos 1775 

que a Caesb está prevendo a utilização da água do Paranoá para ser captada para Brasília devido 1776 

a essa falta de água potável nos nossos mananciais. Que o Executivo proponha um projeto de lei 1777 

proibindo a colocação de lixo no chão. Atualmente, o lixo é determinado que seja colocado no 1778 

chão. Determinando que sejam colocados em frente à unidade imobiliária ou acopladas ao muro, 1779 

cercamento de todas as unidades imobiliárias de uso comercial, residencial e institucional. Que 1780 

sejam fixadas cestas metálicas de tamanho e tipo diferenciado para residência e rua de comércio, 1781 

onde não são usados os contêineres, localizados em pontos estratégicos determinados pela 1782 

regulamentação da lei. Que seja implantação imediata da coleta seletiva, destinando todo esse 1783 

lixo diretamente para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e não 1784 

mais catadores de lixo por uma questão de dignidade.   1785 

 1786 

Mestre de Cerimônias – Hamilton, você precisa parar agora, por favor. Acabou o seu tempo já.  1787 

 1788 

Hamilton Henriques (Morador da Vila Planalto) – Você espera eu complementar... 1789 

 1790 

Mestre de Cerimônias – Não. Você tem mais uma página inteira ainda.  1791 

 1792 

Hamilton Henriques (Morador da Vila Planalto) – Não.  1793 

 1794 

Mestre de Cerimônias – Não? 1795 

 1796 

Hamilton Henriques (Morador da Vila Planalto) – Eu vou resumir.  1797 

 1798 

Mestre de Cerimônias – Tá.  1799 

 1800 

Hamilton Henriques (Morador da Vila Planalto) – Implantação de um sistema de repeção 1801 

direta de águas pluviais, reformulando os atuais receptores, boca de lobo, aumentando o tamanho 1802 

da área de drenagem, capaz de permitir a rápida fruição das águas com o especial trazendo de 1803 

volta as antigas bocas de lobo, que continham grades de ferro verticais que filtram o lixo. 1804 
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Planejamento urbano, com ruas secundárias e intermediárias, com pavimentação porosa, 1805 

permitindo a absorção das águas pluviais. Colocação de calçadas e calçadões em centenas de 1806 

pontos da cidade, onde são necessárias. Propor ao executivo os Estudos técnicos...   1807 

 1808 

Mestre de Cerimônias – Por favor, pare agora. Você já está comendo meio tempo de outra 1809 

pessoa. Por favor. Você já entregou uma cópia do documento.  1810 

 1811 

Hamilton Henriques (Morador da Vila Planalto) – Então, eu vou falar da Vila Planalto, que 1812 

falta só da Vila Planalto. Eu vou falar... 1813 

 1814 

Mestre de Cerimônias – É que você já usou o seu tempo, querido.  1815 

 1816 

Hamilton Henriques (Morador da Vila Planalto) – Da Vila Planalto, porque eu moro na Vila 1817 

Planalto. Por favor.  1818 

 1819 

Mestre de Cerimônias – Vou pegar leve por sugestão do plenário. O plenário começa pedindo 1820 

para pegar leve, depois pede para pegar duro. Então... É isso. Vai faltar para outro. Então, refira à 1821 

Vila Planalto e pare, por favor.  1822 

 1823 

Hamilton Henriques (Morador da Vila Planalto) – Tudo bem. A inserção da Vila Planalto no 1824 

PDOT na condição de núcleo habitacional de interesse social, conforme as premissas do Decreto 1825 

de Tombamento e Fixação. A regularização fundiária da Vila Planalto, de todas as unidades da 1826 

Vila Planalto, nos mesmos moldes acontecidos na Telebrasília, com a implantação dentro do 1827 

programa habitacional de interesse social, pela aplicação da lei 8.666, a letras F e H Artigo um, 1828 

do Artigo 17 dessa mesma lei.  1829 

 1830 

Mestre de Cerimônias – Muito obrigado Hamilton. [aplausos]. Isso. Obrigado. Nós vamos 1831 

agora chamar a Aldenora. Falei certo o nome? Ah, está aqui.  1832 

 1833 

Aldenora (MOPAM) – Boa tarde Plenário.  1834 

 1835 

Mestre de Cerimônias – Você não é dirigente de entidade? 1836 

 1837 
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Aldenora (MOPAM) – Sou. 1838 

 1839 

Mestre de Cerimônias – Ah, é! Tá bem. Vamos lá.  1840 

 1841 

Aldenora (MOPAM) – Estou representando o MOPAM, Movimento para a moradia ambiental 1842 

da Estrutural e também Cooperativa dos Produtores Rurais da Cana do Reino. Então, sou 1843 

presidente. Referindo à Estrutural, a gente está preocupado com a questão das casas de duas 1844 

águas, que foram feitas pelo governo Arruda, que mal foram entregues estão iguais às casas do 1845 

Maranhão, estão tudo rachadas. Além da chuva, quando vem, ela enche, chega a um metro 1846 

d’água dentro de casa, porque lá não tem águas pluviais e é uma descida e foi feita em cima do 1847 

chorume do lixo. E referente ao posto do bombeiro, a gente gostaria de pedir para o governo que 1848 

nós não queremos postos de bombeiros na Cidade do Automóvel, porque não nos interessa, à 1849 

gente. A gente quer o posto de bombeiro dentro da Estrutural por causa da dificuldade de 1850 

deslocamento do caminhão quando queima um barraco. Já queimaram dois e até que chegue lá. 1851 

Para a gente não interessa o posto ser implantado lá na Cidade do Automóvel. Nós moramos na 1852 

Estrutural, não na cidade do Automóvel. E a outra questão é a questão referente aos catadores. 1853 

Queremos que seja dado chance aos próprios catadores, os próprios, que são dos movimentos 1854 

sociais da própria Estrutural, não às empresas que vem de fora, explora os trabalhadores e depois 1855 

vão embora e a geração de renda vai junto. A gente quer que a geração fique na própria 1856 

Estrutural. E, agora, diretamente para o Magela. Magela, nós estamos preocupados com a 1857 

questão da retirada do pessoal da área de risco, porque o nosso sonho seria levar para a Cana do 1858 

Reino, só que a Cana do Reino, hoje, se encontra toda cercada pela Brooksfield, que é do Paulo 1859 

Octávio, todo mundo sabe. Mais uma vez os grandes levando vantagem na frente, cercando, 1860 

porque podem, com autorização dos poderes e a gente imprensado. Cada dia mais o sonho 1861 

ficando cada vez mais distante. [aplausos] 1862 

 1863 

Mestre de Cerimônias – Muito obrigado. O próximo inscrito é o Wilson.  1864 

 1865 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 1866 

Habitação) – Marco.  1867 

 1868 

Mestre de Cerimônias – Oi querido.  1869 

 1870 
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Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 1871 

Habitação) – Enfim, só aí pela responsabilidade do gestor público mesmo. A Secretaria tem 1872 

abrido outros espaços para poder debater todas as outras questões relacionadas à política 1873 

habitacional, de regularização fundiária. Só para que nós, nesse debate aqui, como é uma 1874 

audiência pública e nós precisamos traduzir daqui o que vai para o documento, enfim, isso aqui 1875 

compõe um diagnóstico legal. Tem toda uma legislação para a gente poder seguir, que nós 1876 

pudéssemos nos ater aqui ao debate do Plano de Preservação. A Secretaria está aberta com os 1877 

movimentos, enfim, com os interessados de constituir outros espaços de debate para que a gente 1878 

possa debater as problemáticas da área habitacional, de regularização, mas que eu queria, mais 1879 

uma vez, como está no nosso regimento aqui, que rege essa audiência pública, que nós 1880 

pudéssemos nos ater ao debate do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico. Ok. Obrigado.  1881 

 1882 

Mestre de Cerimônias – Então, a orientação do nosso secretário para que nós centremos 1883 

atenção nas falas sobre o tema do Plano de Preservação. A próxima inscrição é do Nilson. Ele 1884 

mandou uma pergunta por escrito. Está aí o Nilson, não? Está aqui o Nilson. Foi você que... 1885 

Você mandou uma pergunta escrita já, não?  1886 

 1887 

Nilson (morador da Vila Planalto) – Não. Eu quero falar.  1888 

 1889 

Mestre de Cerimônias – Tá bom. Pode falar.   1890 

 1891 

Nilson (morador da Vila Planalto) – Bom, gente, uma boa tarde a todos. Eu quero 1892 

cumprimentar aqui o Secretário e Deputado Federal Magela. Parabenizar pela audiência pública. 1893 

Eu acho que através daqui que a gente consegue começar a resolver os problemas da cidade. Eu 1894 

sou morador da Vila Planalto. Vou fazer 45 anos como morador da Vila Planalto. Comecei o 1895 

trabalho comunitário na Vila Planalto aos 21 anos de idade. Já fui presidente da Associação de 1896 

morador e, entre outros, cargos comunitários. E, portanto, nós estamos, hoje, numa situação que 1897 

é crítica a situação da Vila Planalto, porque a Vila Planalto foi fixada, foi assentada, toda a 1898 

comunidade foi assentada. Cada um está dentro do parâmetro do lote e hoje nós não somos 1899 

donos dos nossos lotes. A Terracap é a dona do imóvel. Não é justo o seguinte, é a maneira de 1900 

dizer, que Brasília inteira, cada família teve a sua oportunidade e eu parabenizo a todos os 1901 

assentamentos, a todas as pessoas que estão... Que já receberam as suas escrituras e que estão 1902 

recebendo as suas escrituras, mas a minha indagação aqui, Secretário, é pedir encarecidamente o 1903 
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carinho do governo com a comunidade da Vila Planalto, porque a nossa comunidade é uma 1904 

comunidade muito sofrida. Para você ver, eu estou há 45 anos na Vila Planalto. Eu tenho duas 1905 

filhas que nasceram na Vila Planalto, uma de 28 e outra de 23 anos, já tenho uma netinha de 1906 

nove anos de idade. Quando eu comecei o trabalho comunitário eu tinha cabelo preto, hoje eu já 1907 

tenho cabelo branco. E a oportunidade que nós precisamos da Vila Planalto é que cada morador 1908 

tenha direito à sua escritura, que receba a sua escritura nos mesmos moldes do acampamento da 1909 

Telebrasília. Nós nos sentimos nesse direito. Brasília inteira teve a sua oportunidade. A Vila 1910 

Planalto foi o canteiro de obras da construção de Brasília e nós queremos, aqui, Secretário, pedir 1911 

o... Sensibilizar a sua pessoa, sensibilizar o governo que está aí para nos ajudar nessa 1912 

responsabilidade de cada morador ter a tão sonhada escritura da Vila Planalto, que é um sonho 1913 

de todos nós.  1914 

 1915 

Mestre de Cerimônias – Por favor, conclua.  1916 

 1917 

Nilson (morador da Vila Planalto) – Não é justo. Não é justo, Secretário, que a gente fique 1918 

morando a vida inteira, pagando o IPTU em nome da Terracap. A gente quer ter a escritura 1919 

nossa. Muito obrigado. [aplausos] 1920 

 1921 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Próxima inscrita é Andréia Oliveira. Cadê a Andréia. Está 1922 

bem. E em seguida é o José Silva. Cadê o José Silva? Se você puder já sentar pertinho do 1923 

microfone durante a fala. Obrigado. Vamos lá. É o Renato que vai falar no lugar da Andréia.  1924 

 1925 

Renato Oliveira (Representante dos proprietários de hotéis de três pavimentos dos setores 1926 

hoteleiros norte e sul) – Renato Oliveira, eu estou aqui representando os proprietários de hotéis 1927 

de três pavimentos dos setores hoteleiros norte e sul. Nós preparamos uma apresentação com três 1928 

slides só. O mais importante na apresentação são as imagens que nós trouxemos para que todos 1929 

vocês possam compreender melhor a demanda que os hoteleiros estão oferecendo ao governo e 1930 

já aproveitando o Secretário presente. É uma solução. Os hoteleiro trazem a questão, mas 1931 

também já trazem uma proposta de solução. Estamos nos referindo aos hotéis situados nas 1932 

quadras dois e três dos setores hoteleiros norte e sul. São prédios construídos na década de 60 e 1933 

de 70. Então, são empresários pioneiros em Brasília. São edificações de três pavimentos, padrão 1934 

adequado para a Brasília daquela época. Ao lado mesmo há hotéis de até 14 andares. Uma 1935 

localização nobre, o VLT vai passar por ali, a W3 passa ali, o eixo monumental, é perto da 1936 
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Rodoviária, perto da Torre, perto dos shoppings, perto dos setores comerciais e o grande desafio 1937 

do presente, não só a Copa do Mundo, mas a ampliação do turismo cívico, do turismo de 1938 

eventos, do turismo de negócios. Então, os hoteleiros trazem uma demanda que seria a alteração 1939 

do gabarito de três para sete andares. A ampliação do número de leitos. Se passar para sete 1940 

andares mais a cobertura, são 2.380 novos quartos e se passarmos para 10 andares, mais a 1941 

cobertura, 3.400 novos quartos. Isso nós vamos poder também criar garagens nesses hotéis, 1942 

liberando as vagas nos estacionamentos públicos. Pediria ao nosso amigo arquiteto que continue 1943 

passando.  1944 

 1945 

Mestre de Cerimônias – Décio, pode passar, Décio, por favor.    1946 

 1947 

Renato Oliveira (Representante dos proprietários de hotéis de três pavimentos dos setores 1948 

hoteleiros norte e sul) – Ampliaríamos também a geração de empregos tanto durante as obras 1949 

quanto depois dos hotéis prontos. Ampliaríamos a arrecadação de tributos e faríamos uma 1950 

atualização arquitetônica desses hotéis, porque como são hotéis da década de 60, 70, vocês 1951 

conhecem. São aqueles hotéis mais baixos ali da Asa Norte e da Asa Sul, eles estão com o design 1952 

muito antigo.  Quais são as vantagens da mudança de gabarito. Os turistas continuarão perto do 1953 

local dos jogos, com acesso à rede de serviços e a rede de transportes. Nas coberturas podem ser 1954 

colocados restaurantes, ampliando as opções gastronômicas da nossa cidade. E os terrenos serão 1955 

aproveitados, as projeções do terreno serão mantidas, sem necessidade de se reservar novos 1956 

setores ou novas áreas da cidade, longe dos jogos para abrigar esses turistas. E o mais 1957 

importante, Secretário. O investimento será todo feito pelo setor privado, sem necessidade de 1958 

recursos do GDF, com infraestrutura, como asfalto, energia e saneamento, porque tudo isso já se 1959 

encontra instalado lá no setor e os benefícios permanecem após a Copa. A nossa mensagem final, 1960 

então. Somos a favor do tombamento, mas pedimos essa leve alteração do gabarito. O impacto 1961 

não é grande porque ao lado nós temos edifícios de 14 andares, se vocês não se recordam. Os 1962 

empresários estão dispostos a construírem os novos edifícios sem nenhuma renda durante a 1963 

construção, porque vão perder recursos, vão perder seus hóspedes, de um ano e meio a dois anos 1964 

de obra. A decisão dos agentes públicos, se for por essa alteração, tem que ser rápida porque 1965 

senão não fica pronta antes dos jogos. E quem ganha? Ganha Brasília e ganha o povo. Bem. Na 1966 

verdade, eu queria mostrar a foto. Agora, nós temos uma foto do Setor Hoteleiro Norte nas 1967 

quadras dois e três sem hoje como são os edifícios de três andares. No próximo slide nós temos 1968 

uma projeção de como seriam com os prédios de sete andares mais a cobertura. Por favor, pode 1969 
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voltar um slide. Sem os prédios. E, por favor, o próximo slide com os prédios. E no outro slide, 1970 

então, nós temos o comparativo. É a solução para se ampliar o número de leitos dos hotéis de 1971 

Brasília sem se gastar um centavo o governo, ou seja, 100% de investimento privado. Essa é a 1972 

demanda dos hoteleiros. Nós já protocolamos um ofício, que já foi recebido pelos servidores de 1973 

carreira da Secretaria de Habitação e tenho certeza que vai ser tratado com muito carinho e muito 1974 

espírito democrático. Obrigado.  1975 

 1976 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. José Silva e em seguida José Maria de Amorim.  1977 

 1978 

José César Silva (Morador do Cruzeiro) – Boa tarde, José César Silva, professor, 44 anos de 1979 

Brasília, 44 anos de Cruzeiro. Venho aqui representando o (incompreensível) do Cruzeiro e 1980 

também sou participante do Movimento de Defesa do Cruzeiro, criado em 2009, em função de 1981 

uma ação intempestiva do próprio governo de multas e intimações demolitórias. A gente solicita 1982 

regularização das ocupações residenciais na RA XI, de acordo com o projeto de lei elaborado em 1983 

conjunto com a população e também com a SEDUMA, antiga SEDUMA, agora SEDHAB. O 1984 

projeto está lá na própria SEDHAB. A gente tem uma cópia aqui que a gente quer deixar aqui 1985 

para a organização colocar nos autos do encontro. Criação de fundo de preservação e melhorias 1986 

para a RA XI com os recursos advindos da cessão de uso previsto no projeto de regularização. 1987 

Esse é citado. Troca da fiação área por subterrânea e dos postes de concreto por metálicos, 1988 

permitindo a ampliação das calçadas no Cruzeiro Velho. Restrição ao adensamento populacional 1989 

na área adjacente ao sítio tombado. A gente já está vendo que ali não foi colocado nas 1990 

apresentações de manhã, mas ali no setor perto do Carrefour, ali está sendo um adensamento 1991 

muito grande, que vai interferir bastante na área tombada, a questão do trânsito pode piorar 1992 

bastante, né? Consolidação da avenida das mangueiras como eixo cívico cultural e extinção do 1993 

projeto de avenida comercial no mesmo local. É a avenida que separa o Cruzeiro Velho e o 1994 

Cruzeiro Novo. Revitalização do Cruzeiro Center, com cobertura dos chamados becos entre os 1995 

blocos. Elaboração de programa que amplie e consolide a acessibilidade e mobilidade da 1996 

população, haja visto que nossa população está envelhecendo. A população do Cruzeiro não tem 1997 

se renovado e essa questão a ser considerada. Rigor na fiscalização das cotas de topo nas 1998 

residências e comércio, coisa que não tem sido feita nos últimos anos. Deixa aqui. Bom. Todas 1999 

essas reivindicações levam em conta algumas das colocações feitas pela mesa, como relevância 2000 

para o contexto e atributos a preservar. Nossa comunidade não é a comunidade de superquadra. 2001 

Foi concebida daquela forma. Todas as transfor... as colocações, elas não alteram o desenho 2002 
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urbano, não restringe o fluxo de pedestres e nem de veículos. A apropriação e a vivência 2003 

geradora de outras morfologias possíveis, que foi citada aqui pela mesa, a gente ecoloca o 2004 

seguinte. As consultas feitas o ano passado nas outras audiências públicas não expuseram 2005 

claramente as demandas da comunidade participante. Houve pouca participação e a não 2006 

incorporação de muitas das solicitações. A comunidade da RA XI, Cruzeiro, Octogonal, 2007 

Sudoeste solicitou e conseguiu uma audiência na ARUC, na escola de samba, provocada pelos 2008 

próprios participantes e que repetiu o mesmo diagnóstico, onde se enfatizava as interferências 2009 

negativas. Os técnicos colocando todas aquelas interferências como negativas, feitas pelos 2010 

moradores, não levando em conta a consolidação urbana consolidada e consensuada pela 2011 

população. População esta que está pacificada diante da maior parte das ocupações. A gente 2012 

ressalta ainda a posição do IPHAN em favor dos moradores, principalmente do Cruzeiro Velho, 2013 

há um consenso em relação ao Cruzeiro Velho no IPHAN. A gente recebeu ontem o 2014 

superintendente e ele reafirmou isso. E solicitamos ao GDF - não sei se vai caber aqui nesse 2015 

plenário, mas – o cancelamento das multas e autos demolitórios emitidos a partir da sexta-feira 2016 

13 de março de 2009 e que se proceda a adequação daqueles que extrapolaram no processo de 2017 

ocupação aqui discutidos. Isso porque, gente, ali é uma comunidade, no Cruzeiro Velho, 2018 

especificamente, que as casas ou tem 120 metros ou 200 metros, mesmo com as possíveis 2019 

ampliações já consolidadas, a gente acha que é um absurdo a gente ter um morador lá na 2020 

comunidade que tem 200 metros de área regular e mil metros de ocupação irregular. Então, esse 2021 

é um exemplo do que se extrapolou e que as pessoas não estão tomando cuidado com isso. Além 2022 

do que boa parte de algumas ocupações impedem a consolidação de uma ciclovia em torno de 2023 

toda a comunidade, que seria um benefício muito grande para essa comunidade. Então, a gente 2024 

apela sim por regularização, padronização e pela contenção dos excessos. Muito obrigado. 2025 

[aplausos]  2026 

 2027 

Mestre de Cerimônias – José Maria de Amorim. É você o José Maria? Só um momentinho 2028 

José. O Fernando Fernandes está aqui? Não está. Ah. Você é o Fernando Fernandes? Ah! Tá 2029 

bem. Deixa eu ver se o Fernando está aí. O Fernando está aqui, não? Então, o próximo vai ser o 2030 

Bene. Você representa entidade?  2031 

 2032 

José Maria Amorim (Representante de grupos de moradores das quadras 700 do Plano 2033 

Piloto) – De grupo. Dos moradores.  2034 

 2035 
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Mestre de Cerimônias – Tá. Pode ler.  2036 

 2037 

José Maria Amorim (Representante de grupos de moradores das quadras 700 do Plano 2038 

Piloto) – Boa tarde. Como disse, sou representante de grupos de moradores das quadras 700 do 2039 

Plano Piloto. Nossa reivindicação é que a lei que aprovar o PPCUB disponha de forma definitiva 2040 

sobre o cercamento com grades e a forma de utilização das áreas frontais e lateriais dos lotes 2041 

residenciais do Setor de Habitações Coletivas Geminadas Norte/SHCGN e do setor de 2042 

habitações individuais geminadas Sul/SHIGS na Região Administrativa de Brasília/RA I, de 2043 

forma a garantir a segurança e a privacidade das famílias que residem nas quadras 700 do Plano 2044 

Piloto. O cercamento das mencionadas áreas existe de fato há mais de 40 anos e foi devidamente 2045 

autorizado por lei distrito nº 532 de 93 e pela lei complementar nº 161 de 31 de dezembro de 98, 2046 

também do DF. Recentemente, em 2005, na tentativa de regularizar o problema a então 2047 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, SEDUH na época, expediu a Portaria nº 69, 2048 

criando um grupo de trabalho integrado por representantes de diversos órgãos do Distrito 2049 

Federal, que culminou na elaboração de um anteprojeto de lei, dispondo o cercamento das áreas 2050 

e sobre a forma de utilização. O anteprojeto de lei foi devidamente analisado, discutido e 2051 

aprovado pelo Conselho de Gestão da Área de Preservação de Brasília/CONPRESB e, 2052 

finalmente, convertido no PL nº 2.580 de 2006. Segurança foi e continua sendo o principal 2053 

argumento utilizado na elaboração das leis mencionadas, haja visto ser grande o número de 2054 

ocorrências policiais referentes a assaltos, roubos, furtos, estupros e outros crimes perpetrados 2055 

nessas áreas. Enfatiza-se que o cercamento não agride de forma alguma o projeto urbanístico da 2056 

cidade, de vez que todas leis até então aprovadas proíbem edificação de qualquer natureza. Outra 2057 

questão que deve ser levada em conta é o fato da área verde próxima às casas ser quase 2058 

totalmente cuidada pelos respectivos moradores. Não se deve também perder de vista os 2059 

benefícios que a cessão de uso pode trazer para o GDF na desoneração total no serviço de 2060 

limpeza dessas áreas, que, embora raro como exposto acima, ainda é atribuição do poder público. 2061 

Ademais, a cessão de uso pode ser compensada com a justa tributação. Vale ressaltar que a 2062 

criação daquele espaço aberto foi inserida na realidade dos anos de 1960, época em que outro era 2063 

o estilo de vida da cidade, outras eram as condições de segurança. Naquela época podia se 2064 

dormir de portas e janelas abertas, atitude totalmente impensável no dia de hoje. O mundo 2065 

mudou, o estilo de vida mudou, mudaram-se as condições de segurança, a população foi 2066 

descontroladamente incrementada e a cidade, como tudo na vida, precisa adaptar-se à nova 2067 

realidade. O cercamento das áreas contíguas às residências não prejudica em nada a preservação 2068 
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do conjunto urbanístico da cidade, mesmo porque quando do tombamento pela UNESCO as 2069 

grades já existiam. Muito obrigado . [aplausos] 2070 

 2071 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. O Próximo inscrito... José Maria de Amorim. Você vai 2072 

deixar, né? O José deixou o texto dele. O próximo é o Bene e em seguida Flávio Caetano. O 2073 

Flávio está por aqui? Está pronto.  2074 

 2075 

Bene – Boa tarde. Eu cumprimento aqui a equipe do GDF em nome do Secretário Magela e a 2076 

equipe da consultoria em nome da Briane, nossa antiga amiga aqui da cidade. Eu quero fazer 2077 

logo uma primeira proposta no sentido de que o GDF adote o critério estabelecido pelo Conselho 2078 

Nacional das Cidades, está na Resolução 25 do Conselho das Cidades, que é o seguinte. Para 2079 

toda audiência pública de plano, seja plano diretor ou qualquer outra, ele estabelece o critério de 2080 

15 dias de prazo para publicização prévia de todos os documentos em jornal de grande 2081 

circulação, no caso aqui o Correio Braziliense, para que a gente tenha uma discussão mais 2082 

qualificada previamente com os documentos. O que nós estamos discutindo aqui é o diagnóstico, 2083 

é o documento do diagnóstico. Eu tenho quatro questões com relação ao diagnóstico. Eu queria 2084 

registrar em ata aqui. A primeira é aqui não obstante o esforço que foi feito pelos colegas. Eu 2085 

acho que ainda está deficiente e ausente uma visão metropolitana de Brasília, ou seja, uma 2086 

discussão fundamental, que é nós vivemos um aceleradíssimo processo de metropolização que 2087 

extrapola o perímetro dos limites territoriais do DF e abarca obviamente os municípios 2088 

adjacentes do entorno. Então, eu penso que aprofundar a questão metropolitana, a inserção desse 2089 

núcleo central dentro dessa dinâmica metropolitana na dinâmica do planejamento e da gestão 2090 

metropolitana tem obviamente relações, porque nós não estamos tratando de uma Brasília como 2091 

uma redoma de vidro isolada dessa área metropolitana de Brasília, que é envolvente. Segundo 2092 

ponto, o seguinte, eu acho que está ausente também do diagnóstico uma análise mais criteriosa 2093 

da dinâmica imobiliária, ou seja, a dinâmica imobiliária porque a área tombada é obviamente o 2094 

obscuro objeto de desejo da dinâmica, da valorização e da captura dessa valorização imobiliária 2095 

e isso não é novidade nenhuma e nem é um processo recente. Está desde a origem da construção 2096 

do território. E penso que por essas razões essa discussão tem que passar por uma perspectiva de 2097 

gestão social dessa valorização imobiliária. Por isso eu penso que é obviamente des... não há 2098 

como desvincular a discussão do Plano de Preservação da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 2099 

Distrito Federal uma vez que nós vamos discutir diretamente critérios de uso e ocupação do solo 2100 

que não tem incidência na valorização imobiliária e quem vai ficar com a valorização 2101 
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imobiliária? Eu já entro no terceiro ponto, que é o seguinte, eu acho que o plano precisa apontar 2102 

claramente que não se usa aqui na área tombada de Brasília os instrumentos regulamentados pelo 2103 

Estatuto das Cidades que permitem, tais como a transferência do direito de construir usados 2104 

largamente em áreas inclusive históricas do Brasil para a captura dessa valorização imobiliária 2105 

em prol de uma gestão social dessa valorização à outorga onerosa da alteração de uso, que é um 2106 

crime que acontece aqui. E, por último, no tema da gestão da cidade, eu quero propor também, 2107 

porque não há efetivamente uma gestão qualificada da área tombada da cidade. Eu quero propor 2108 

que a gente encaminhe no sentido de transformar o CONPLAN num conselho das cidades ao 2109 

modelo do Conselho das Cidades do Governo Federal, aonde se articula a discussão da 2110 

preservação com a discussão do transporte, do saneamento ambiental, com a questão da 2111 

habitação, porque essas questões são inseparáveis. E como câmaras técnicas. Inclusive, na 2112 

Câmara Técnica de Preservação das Cidades eu proponho que a gente faça uma discussão séria 2113 

sobre a qualidade do que está sendo feito do ponto de vista de arquitetura na cidade. Eu tenho 2114 

certeza que o velho Lúcio está se remexendo no túmulo diante do que está se cometendo nessa 2115 

cidade, a exemplo do projeto que está sendo implementado, o Noroeste, que é um crime contra 2116 

essa cidade . [aplausos] 2117 

 2118 

Mestre de Cerimônias – O próximo a falar é o Flávio Caetano e o seguinte será o Gabriel Melo. 2119 

O Gabriel está por aí? Você pode chegar perto depois Gabriel. Tem um recado que eu acho que o 2120 

Rafael precisa dar para o plenário.  2121 

 2122 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 2123 

Habitação) – É muito rapidamente. Nós recebemos aqui uma primeira parcial do 2124 

credenciamento. Então, cerca de 600 pessoas desde o início da manhã se credenciaram para 2125 

participar dessa audiência pública. Então, acho que esse é um dado importante e para mostrar o 2126 

quanto esse plenário está participativo e, enfim, e pelo que estamos vendo, opiniões qualificadas 2127 

aí sobre o plano de preservação. Era isso.  2128 

 2129 

Interlocutora não identificada – Quanto? 2130 

 2131 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 2132 

Habitação) – Cerca de 600.  2133 

 2134 
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(intervenções fora do microfone) 2135 

 2136 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 2137 

Habitação) – Não contei esses. Depois podemos contar. É o que estão de camiseta. É o que 2138 

estão de camiseta do plano de preservação. Então, facilmente identificados os funcionários da 2139 

Secretaria. Ok.  2140 

 2141 

Mestre de Cerimônias – Gente, foi dada uma informação. Vocês tem inscrição. Vocês podem 2142 

perguntar isso em seguida. Vamos garantir só que agora o Flávio use a palavra. 2143 

 2144 

Flávio Caetano (Presidente do Movimento Revolucionário Urbanista e do Fórum 2145 

Interplanetário de Direitos Humanos) – Gostaria de cumprimentar a todos, em nome do nosso 2146 

Secretário Geraldo Magela cumprimentar as demais autoridades e dizer, como Presidente do 2147 

Movimento Revolucionário Urbanista e do Fórum Interplanetário de Direitos Humanos. A você, 2148 

Geraldo Magela, quero te desejar boa sorte e que você consiga fazer aquele gol, aquele gol de 2149 

vitória que a sociedade Brasília está precisando e como representante, não como Secretário, mas 2150 

como representante nacional do povo brasileiro. E partindo do ponto de vista de que a maior 2151 

instituição é o povo e é o povo quem deve conduzir os seus próprios destinos. Antes, era 2152 

metralhadora. Antes, era o machado que servia para cortar árvores frutíferas que serviam de 2153 

alimento. Metralhadoras que serviam para tirar vidas. Tratores que serviam para destruir casas, 2154 

moradias de pessoas humildes. E aqui, Geraldo Magela, quero lembrar que regularização é o 2155 

ponto mais positivo que se possa encontrar dentre todas outras coisas, porque é como uma ferida 2156 

que se deixar, ela se alastra e toma conta de sua vida e acaba indo ao óbito. Então, senhores, 2157 

quero lembrar aqui a maioria dos casos de regularização que existe na Vila Planalto e 2158 

principalmente a Vila Planalto. Esta é uma observação que eu quero fazer, Secretário. Ali sempre 2159 

coloca o IPHAN como empecilho, sempre coloca questões jurídicas que significa empecilho. 2160 

Meu senhor, como homem da justiça também que sou, gostaria de dizer à Vossa Excelência que 2161 

ali só existe uma coisa, vontade política do passado, vontade política daqueles que não tiveram 2162 

de fazer como a maioria dos nossos brasileiros, porque você, Secretário, é uma dos maiores 2163 

lutadores e defensores dessa sociedade brasileira e tenho certeza que este gol, essa vitória será 2164 

sua, será nossa e será do povo de Brasília porque muita coisa boa eu sei que Vossa Excelência 2165 

vai ajudar a construir neste país. Muito obrigado. Quero agradecer a todos e vamos estar juntos e 2166 

gostaria de lembrar também de uma coisa que eu esqueci, de uma denúncia aqui, Secretário, 2167 
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muito séria. Só um minuto só. É o Motonáutica que está sendo vendido e aquilo é amor de 2168 

Brasília, aquilo pertence a Brasília. Gostaria que Vossa Excelência desse uma passada por ali e 2169 

fizesse vista porque ali precisa ser reconduzido um novo processo do motonáutica entregue ao 2170 

seu sócio. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.  2171 

 2172 

Mestre de Cerimônias – A próxima pessoa que vai falar é o Gabriel e, em seguida, o Frederico 2173 

Ósculo. Você pode ficar perto, Frederico, por favor.  2174 

 2175 

Gabriel Melo (Presidente da Associação de Cidadãos Usuários da Galeria dos Estados) – 2176 

Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Melo. Eu sou Presidente da Associação de Cidadãos 2177 

Usuários da Galeria dos Estados, que fica situada na escala gregária da nossa cidade. A ACLUG 2178 

é uma entidade do terceiro setor com foco na defesa dos interesses difusos e coletivos dos 2179 

cidadãos que transitam pela galeria dos estados. A galeria é uma passagem subterrânea e de 2180 

pedestres, que tem aproximadamente 300 metros de comprimento, que liga dois dos setores mais 2181 

importantes da área central de Brasília, o Setor Comercial Sul e o Setor Bancário Sul. A Galeria 2182 

dos Estados recebe diariamente em torno de 65 mil pessoas, vindas de diversos setores e também 2183 

da estação do metrô, que ganhou o seu nome, estação galeria. Diante disso, a preocupação da 2184 

ACLUG é de que mais uma vez, é isso que nós estamos trazendo, os governantes não esqueçam 2185 

dessa área tão importante no coração de Brasília. Então, nós pedimos que a Galeria dos Estados 2186 

seja vista neste momento do PPCUB para que seja vista pelos governantes, para que as pessoas 2187 

transitem por lá, para que os governantes andem naquela região, não passem só de carro ou de 2188 

helicóptero. É por isso que a ACLUG marca a sua presença nessa primeira audiência pública e 2189 

traz para passar as mãos do Secretário Adjunto da SEDHAB um diagnóstico feito para a galeria 2190 

dos estados, patrocinado pela ACLUG, por uma pesquisadora da UnB, que é nossa associada. Os 2191 

membros da diretoria da ACLUG estão na galeria dos estados há aproximadamente 20 anos e 2192 

nós sentimos e temos visto, presenciado o sofrimento das pessoas que transitam ali diariamente 2193 

em todas as suas necessidades no dia a dia. Por isso esse trabalho foi patrocinado, é um trabalho 2194 

acadêmico, que visa contribuir com a SEDHAB com o diagnóstico para a galeria dos estados. O 2195 

referido trabalho teve como título a influência da gestão ambiental urbana sobre a memória, 2196 

história, patrimônio e qualidade de vida das cidades, especificamente o caso da Galeria dos 2197 

Estados. Essa pesquisa utilizou a metodologia da avaliação pós ocupação do ambiente 2198 

construído, APO. Essa metodologia busca promover o controle e a melhoria da qualidade de vida 2199 

no local, respeitando o ponto de vista do usuário. O trabalho foi desenvolvido de forma 2200 
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transdisciplinar, ou seja, envolvendo áreas de arquitetura, engenharia, urbanismo, direito, todas 2201 

as áreas que envolvem aquela região. Essa metodologia, nos dias de hoje, é considerada como o 2202 

estado da arte em termos de metodologia de pesquisa de campo. Ela é uma metodologia que foi 2203 

desenvolvida no pós-guerra e foi utilizada na Europa e nos Estados Unidos na década de 60. No 2204 

Brasil, ela veio a ser utilizada na década de 80 pela USP. No referido trabalho, os dados 2205 

coletados ao longo de dois anos foram divididos em três aspectos básicos, o aspecto físico 2206 

técnico construtivo, que é relativo às condições de conservação e manutenção da Galeria dos 2207 

Estados. Neste aspecto, conforme o relato que nós recebemos, percebemos como está em estado 2208 

deplorável a conservação daquela área. O segundo aspecto é o funcional. Ela avalia a 2209 

funcionalidade dos equipamentos urbanos quanto à utilização, constamos a falta de banheiros, 2210 

escadas rolantes, elevadores, rampas, calçadas para o atendimento mínimo das necessidades do 2211 

cidadão usuário. E, finalmente o aspecto comportamental, que busca a avaliação da relação do 2212 

usuário com o ambiente utilizado. O cidadão, o morador de rua e o usuário das drogas, ao 2213 

sentirem o abandono do local por parte do poder público tem comportamentos diferentes. Os 2214 

dois últimos promovem a bandidagem e o desrespeito, fazendo as suas necessidades nas calçadas 2215 

e jardins, amedrontando o cidadão, que foge do local, muitas vezes utilizando os eixos 2216 

rodoviários para o seu deslocamento, temendo assaltos e outros males, pondo em risco a sua vida 2217 

ao evitar ali passar no subterrâneo, na passagem normal, que deveria ter aquela segurança e 2218 

aquele ambiente próprio, mas ele não o faz. Senhores governantes, atentem para os problemas 2219 

apresentados em uma área de importância vital no centro de nossa cidade. Então, solicitamos que 2220 

seja recomendado que esse relatório apresentado seja utilizado para que nossa área possa ter uma 2221 

melhor observação por parte do governo. Muito obrigado.  2222 

 2223 

Mestre de Cerimônias – Muito bem. Vamos ouvir agora o professor Frederico e, em seguida, 2224 

nós temos a interrupção para escutar a mesa, porque estamos completando a décima intervenção 2225 

do Plenário. Por favor.  2226 

 2227 

Frederico Flósculo (Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 2228 

de Brasília) – Com certeza. Sou Frederico Flósculo, professor da Faculdade de Arquitetura e 2229 

Urbanismo da Universidade de Brasília e minha contribuição busca efetivamente auxiliar a 2230 

equipe desses trabalhos nesse momento de diagnóstico do PPCUB, do Plano de Preservação. O 2231 

diagnóstico é interessantíssimo, que foi apresentado, e é um diagnóstico que todos nós 2232 

conhecemos bem. Com todo respeito a essa magnífica equipe, que traz muita autoridade ao que 2233 
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afirma. Todos os habitantes de Brasília, cidadãos de Brasília, técnicos de Brasília, urbanistas de 2234 

Brasília sabem disso. Somos testemunhas do que está diagnosticado. O governo sabe disso. Quer 2235 

dizer, uma primeira dúvida, com todo o respeito ao trabalho, diz respeito a terceirizar coisas 2236 

assim. Porque que a gente terceirizou esse PPCUB? Por quê? Se o governo tinha competência e 2237 

não podia abdicar do seu trabalho de governo. Como é que o governo pensa que vai gerir esse 2238 

PPCUB se ele não tiver capacidade e diligência de governo? A gente vai terceirizar a gestão 2239 

também? É isso que está acontecendo aqui. Ponto seguinte. O diagnóstico, ele é aquilo que 2240 

precede prognóstico, precede as ações concretas, ou seja, você, no diagnóstico, fundamenta o 2241 

que vem a seguir. Então, se há coisas no diagnóstico pode esperar que naquela linha vem 2242 

resultado, vem recomendação, vem ação. Mas se não tem é porque não vem. Se não tem não 2243 

vem. O que é que não tem nesse diagnóstico? Nesse diagnóstico não tem nada de ambiente. 2244 

Nesse diagnóstico não tem nada de ambiente. Como é que você faz um diagnóstico sobre uma 2245 

cidade que existe, uma cidade que vive, que está aos 50 anos precisando ser preservada, com 2246 

políticos falando palavras como desengessar Brasília. Quando um político fala em desengessar, 2247 

eu só espero o que já vi, corrupção, corrupção do solo, corrupção, mudança de norma, aumento 2248 

de gabarito e destruição do plano de Lúcio Costa. Desengessar significa isso. Não é uma palavra 2249 

qualquer. É uma palavra que foi aprendida, que foi exercitada desde o começo da autonomia 2250 

política. A gente sabe dos governos desengessadores e a gente sabe o que o desengessamento 2251 

deu. Só deu prejuízo. Setor de supermercados, puxadinho. Só deu... e deterioração da nossa 2252 

cidade. Então, nós estamos com uma outra coisa a ser colocada. Não se diz nada nesse 2253 

diagnóstico acerca do ambiente. Não se diz nada desse diagnóstico acerca dessa presença 2254 

fundamental que é a gestão. Tudo bem. A gente pode até dizer: não, isso é uma coisado 2255 

prognóstico, gestão é prognóstico. Não senhor. No documento de diagnóstico a gente tem que 2256 

dizer como é que nós chegamos nesse ponto, porque se, é a lição da história, não sabemos 2257 

explicar a evolução dos fatos, os fatos se repetirão. Quem são os culpados pelo lixo 2258 

administrativo, pelo lixo urbanístico que segundo a advogada do grupo disse, olha só, só a lista 2259 

de decretos, de leis, de normas que incidem sobre Brasília dá oitenta e tantas páginas em letra 2260 

miúda. É lixo, é lixo, é lixo. Eu disse essas palavras na audiência do dia 10 de maio de 2010, 2261 

uma urbanista da equipe do governo abriu um processo contra mim por danos morais. Vem cá, o 2262 

lixo é de quem. O lixo é do Governo do Distrito Federal. O lixo é de 20 anos de autonomia 2263 

política. Eu nunca vi tanto desequilíbrio. Então, eu pergunto o que vocês acham que vai 2264 

acontecer com a gestão da proposta de vocês? Com o governo que tem urbanistas, que assumem 2265 

pessoalmente o lixo que é produzido pelo governo. Estão processando esse professor aqui e, 2266 
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outra coisa, querem ganhar 150 mil reais nas minhas costas por causa do lixo que brasília 2267 

produziu. É o lixo mais caro que se espera que eu pague. [aplausos] 2268 

 2269 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Terminou ou não? Obrigado. Então, nós vamos ter agora 2270 

uma rodada na mesa, debatendo as 10 intervenções que aconteceram. Não era isso agora? É? É 2271 

isso sim? Agora está na hora da mesa fazer comentários sobre o que foi dito pelos nossos 2272 

participantes. Então, retomaremos um bloco de outras dez questões. Só antes de passar para a 2273 

mesa, enquanto a mesa se prepara, queria dizer que o Clóvis, lembram do Clóvis, era o número 2274 

um da lista, ele teve um problema no carro dele e chegou atrasado. Então, ele está pedindo para 2275 

poder entrar de novo no próximo bloco. Tudo bem para vocês? Então, pronto. Vamos lá, mesa. 2276 

Está faltando água e tem som aí. O microfone não está funcionando na mesa, por favor. Me dê 2277 

esse aí. Vou passar esse microfone aqui para a mesa de novo. Quem que vai primeiro.  2278 

 2279 

Luís Merino Xavier (RSP) – Alô. Agora funciona. Bom. Eu vou comentar algumas 2280 

contribuições que foram postas aqui para nós, que eu acho que são contribuições interessantes 2281 

que foram postas aqui para nós que eu acho que são contribuições interessantes, algumas um 2282 

pouco mais polemicas, outras acho que realmente relevantes. Então, eu quero destacar na fala do 2283 

Hamilton a necessidade de implantação imediata de diversos parques recreativos. Ele destacou o 2284 

parque Bourle Marx. Ele é fundamental, ainda mais agora que o Setor Noroeste está tão 2285 

avançado nas obras, que essa contrapartida de espaço público seja também rapidamente colocada 2286 

em prática e todas as séries de contribuições dele a respeito de estacionamentos provisórios, 2287 

rotativos, azuis, com esse cuidado com a questão da permeabilidade do solo, eu achei 2288 

extremamente importante, relevante para destacar aqui. Também ele faz algumas contribuições 2289 

que talvez fuja um pouco do escopo do plano, a questão da implantação da coleta de lixo 2290 

seletiva, mas realmente é um aspecto que é importante, que eu acho que eu passo depois, então, 2291 

para o secretário, né? O Renato Oliveira trouxe uma sugestão bem concreta a respeito das 2292 

questões dos hotéis que tem três pavimentos no setor hoteleiro sul e norte. Eu acho que é 2293 

obrigação da equipe discutir essa questão. Ela... por tudo que foi apresentado no diagnóstico ela, 2294 

em princípio, não discuti aqui, vou falar pessoalmente, me parece que não fere diretamente o que 2295 

se propõe para o setor gregário, especialmente para os setores hoteleiros. Teria que haver um 2296 

cuidado no sentido de identificar se algum daqueles prédios apresenta algum tipo de valor 2297 

específico arquitetônico. Isso é o que eu, metodologicamente, pensaria antes de aprofundar essa 2298 

questão, mas eu acho que é uma questão relevante para ser trazida  à discussão aqui. As 2299 
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contribuições do José César Silva sobre o Cruzeiro eu acho que foram muito pertinentes, no 2300 

sentido de regularizar, padronizar, embutir a fiação elétrica e trocar os postes de concreto por 2301 

postes metálicos são contribuições concretas, extremamente importantes e que eu acho que 2302 

realmente tem um potencial de requalificar o Cruzeiro. Eu achei muito boa. Anotei todas as que 2303 

eu pude me lembrar. Espero que ele tenha entregue isso por escrito. Tem a questão do colega – 2304 

eu não consegui ver o nome, foi o sexto que falou – a questão das SHIGS, do cercamento com 2305 

grades e cercamento das áreas laterais no setor residencial das áreas geminadas sul e norte. Ali, 2306 

vocês devem ter percebido pelo que a gente comentou que no nosso diagnóstico vai frontalmente 2307 

contra o que a gente está pensando em geral para a cidade de Brasília no sentido de não ocupar e 2308 

não cercar as áreas públicas. Esse gradeamento nos parece uma... em que pese a correção das 2309 

questões do diagnóstico, que ele fez, a questão de segurança. São questões que estão presentes aí, 2310 

mas fere totalmente o sentido de permeabilidade, de... Do sentido de espaço público mesmo e, 2311 

enfim, podemos colocar depois para aprofundar a questão do debate. Eu acho que me parece que 2312 

vai frontalmente contra o que nós colocamos, mas é bem vinda essas colocações em oposição. 2313 

Quero destacar também a contribuição e acho que já é a segunda vez que o Gabriel da Galeria 2314 

dos Estados, numa outra reunião ele também se manifestou, chamando a atenção para o caráter 2315 

patrimonial da Galeria dos Estados, no que ele tem toda razão e esse relatório que ele nos 2316 

entregou acho que vai nos ajudar muito em ver esse espaço como patrimônio cultural 2317 

especialmente material da cidade de Brasília.  2318 

 2319 

Rafael Rosa (RSP) – Gostaria só de complementar o que o Luís está comentando com relação à 2320 

galeria dos estados. Por ser uma solução é importante de transposição, né? Que no setor gregário 2321 

é uma questão bem complicada, bem delicada e que é perfeitamente aceita e utilizada. Então, 2322 

isso é uma questão só a pontuar nessa questão da galeria dos estados. Não, a questão da 2323 

metropolização também, né? Eu tirei, Luís, o microfone, mas... 2324 

 2325 

Mestre de Cerimônias – Mais alto, por favor.  2326 

 2327 

Rafael Rosa (RSP) – Que o Bene coloca aqui alguns pontos que são importantes para o 2328 

diagnóstico. Já tínhamos discutido entre a equipe a questão da metropolização. Essa análise um 2329 

pouco mais global de Brasília inserida não no contexto, mas para o contexto metropolitano e a 2330 

análise imobiliária. De fato que eu acho que tem uma outra questão importante também que é a 2331 

questão dos imóveis também dentro da área tombada, do ingresso de outras faixas de renda na 2332 
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área tombada, com alguns mecanismos que possa se trabalhar no sentido de compartimentar, ter 2333 

uma compartimentação um pouco menor. Então, são questões bem pertinentes, assim, que 2334 

algumas já foram abordadas no diagnóstico. Com relação á gestão. Tu queria comentar alguma 2335 

coisa sobre o que o Bene colocou?  2336 

 2337 

Interlocutora não identificada – Não, é que com relação à gestão, na realidade, o que se 2338 

apresentou aqui foi uma síntese do diagnóstico integral. Então, a questão da gestão, digamos, o 2339 

diagnóstico da gestão, ele consta de uma parte específica, que avalia a questão institucional, 2340 

então. Institucional no GDF, envolvendo também a questão, a relação com o órgão federal e, 2341 

enfim, e ali se pro... Digamos, se identifica a necessidade de adequação de conselhos e toda essa 2342 

questão institucional não foi apresentada aqui, mas do diagnóstico consta. Eu acho que aí, então, 2343 

tem a questão que foi levantada pelo Bene e também pelo professor Frederico, né?    2344 

 2345 

Briane Bicca (RSP) – Eu vou aproveitar a deixa que o professor Bene deu sobre a questão da 2346 

metropolização. Há um aspecto da metropolização que toca diretamente com muita gravidade 2347 

esta área, tanto área tombada quanto seu entorno, que é a questão da EPIA. A EPIA, hoje, ela 2348 

atrai fluxos veiculares muito diferentes entre si e de dificilíssima convivência. Toda a produção 2349 

graneleira do norte para cima de Brasília atravessa o Distrito Federal pela EPIA. Então, são 2350 

grandes veículos de carga e que desenvolvem velocidades incompatíveis com uma via que 2351 

atravessa uma cidade. Assim também o sistema de ônibus em grande quantidade. Assim também 2352 

os veículos particulares. Há, então, que tratar dentro de uma visão metropolitana o papel da 2353 

EPIA e adiantar a necessidade de, quem sabe, desviar o tráfego de longo percurso e tráfego 2354 

pesado dessa via que atravessa essa cidade. Eu acho que há que tornar seletiva essa travessia, de 2355 

modo que não haja esse impacto que hoje se verifica, porque estão no mesmo espaço físico o 2356 

graneleiro de grande escala e o pedestre, que vai tomar o ônibus do outro lado da via. É 2357 

impossível permanecer essa situação. Essa situação, além de tudo, ela traz uma periculosidade 2358 

muito grande para aquele que é mais frágil, é a pessoa que precisa tomar o ônibus do outro lado 2359 

da estrada, precisa atravessar a EPIA e esse tipo de tráfego, ele traz outros inconvenientes que 2360 

não precisa nem lembrar, a poluição, o ruído, que são incompatíveis com as atividades que se 2361 

envolvem ao longo da EPIA, especialmente aquelas do lado tombado. Eu digo isso porque ali há 2362 

núcleos, residências, enfim, atividade residencial que é incompatível com aquilo que ocorre na 2363 

EPIA. Então, esse é um problema crucial realmente, não só para a preservação, mas para todo o 2364 

funcionamento de Brasília e também, imaginem, eu sou um caminhoneiro que venho com o 2365 
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caminhão lá de cima, eu sou obrigado a atravessar um núcleo urbano. A própria atividade de 2366 

circulação de caminhões de grande escala é incompatível com uma cidade. Em todas as outras 2367 

grandes cidades houve o desvio desses tipo de tráfego, né? E nós, aqui, ainda nem começamos a 2368 

pensar nessa necessidade. Obrigada.  2369 

 2370 

Mestre de Cerimônias – Podemos voltar para o plenário ou ainda tem intervenção na mesa. 2371 

Pois não, Fernanda.  2372 

 2373 

Fernanda Guimarães (Subsecretária de Planejamento Urbano da Secretaria) – Primeiro eu 2374 

gostaria de colocar alguns pontos com relação à Vila Planalto. É urgente, há muito tempo se 2375 

espera a situação de regularização fundiária da Vila Planalto e a gente tem produtos que foram 2376 

produzidos pela área técnica da Secretaria de Desenvolvimeto Urbano, que é o plano de 2377 

verificação da Vila Planalto, foi feito em 2009. Esse plano se desenrolou em um plano de ação, 2378 

onde já são apontadas todas as ações necessárias para a regularização e os agentes e órgãos que 2379 

seriam os responsáveis e logo após a elaboração desse plano de ação já foi contratado um 2380 

levantamento aero fotogramétrico atualizado da Vila pela Terracap. Então, esse é um momento 2381 

que a gente tem muito subsídio na mão, muito estudo já feito, já realizado, para a gente 2382 

conseguir efetivar uma regularização. Se a gente perder o time novamente, daqui a dez anos 2383 

vamos ter que começar do zero, fazer todo esse levantamento outra vez. Então, eu concordo que 2384 

é uma coisa que se puder ser resolvida de imediato, ela vai aproveitar um estudo que já se gastou 2385 

dinheiro público, já se investiu tempo e dedicação nisso. A outra questão é com relação às 2386 

quadras do Cruzeiro, as ocupações de áreas públicas com o cercamento das áreas do Cruzeiro. O 2387 

nosso entendimento com relação a isso é que já houve legislação que permitia isso no Cruzeiro. 2388 

Algumas pessoas fizeram essa ocupação dentro do espectro da lei e hoje em dia não existe mais 2389 

essa legislação que ampare. Então, você tem muita ação de fiscalização em cima dessas pessoas 2390 

que estão ocupando área pública e, na verdade, elas estavam amparadas por legislação anterior. 2391 

Então, muita gente ocupou de boa fé. Não é uma ocupação de má fé. Então, a gente tem que 2392 

proteger essas pessoas de certa forma, até que o PPCUB. . [aplausos]. Obrigado. Até que o 2393 

PPCUB nos dê uma solução definitiva. Essa construção do projeto de lei coletivo, que foi 2394 

extensivamente discutido com a população dentro da Secretaria, ele foi nesse sentido, uma 2395 

legislação temporária que segure (incompreensível) como está, não permita mais avanços, mas 2396 

também não faça uma fiscalização forte em cima dessas pessoas até que o plano de preservação 2397 

nos dê a solução definitiva que vai ser incorporado. Terceira e última questão. Com relação ao 2398 
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levantamento do professor Bene sobre a necessidade de análise da dinâmica de valorização 2399 

imobiliária. Eu concordo com ele. É uma coisa que precisa ser tratada no diagnóstico porque o 2400 

Plano de Preservação, como ele foi desenhado pelo nosso PDOT, ele corresponde, aqui no texto 2401 

da lei, simultaneamente, à legislação de uso e ocupação do solo e ao plano de desenvolvimento 2402 

local da unidade de planejamento territorial central. Então, ele vai tratar sim da LUOS, da 2403 

Legislação de Uso e Ocupação do Solo da área central. Então, ele precisa ter esse entendimento 2404 

da análise da dinâmica de valorização urbana. Concordo com o professor. Era isso que eu queria 2405 

colocar.  2406 

 2407 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 2408 

Habitação) – Só para poder complementar pela Secretaria, dois pequenos pontos. O primeiro 2409 

que é importante que se diga que o processo de discussão do PPCUB não se iniciou nessa gestão. 2410 

Então, o processo de discussão se iniciou na gestão anterior. O processo de contratação da 2411 

maneira como está estabelecido também não foi feito nessa gestão. Então, é só para que nós 2412 

deixemos claro aí o lapso temporal que existe entre o início desse processo, que, inclusive, já foi 2413 

aditado mais de uma vez por conta, enfim, de período eleitoral ou de outros entendimentos para 2414 

que a discussão do plano seguisse. De outra forma, aí dessa gestão já é importante que se diga 2415 

que nós enxergamos a política de desenvolvimento urbano de maneira sistêmica. Ao contrário do 2416 

que alguns afirmam e escrevem, o PPCUB não está solto no ar. Hoje, ele é tratado dentro da 2417 

Secretaria na mesma dinâmica que o ZEE, o Zoneamento Econômico e Ecológico, e a LUOSA, a 2418 

Lei de Uso e Ocupação, que vai regular o uso e ocupação do solo fora, digamos, do polígono 2419 

tombado. E isso, na política e na estratégia do governo, está conectado na dinâmica maior do 2420 

planejamento urbano e do desenvolvimento territorial, que tem a ver com a política de 2421 

provimento habitacional e com a política de regularização fundiária, para que efetivamente nós 2422 

possamos ter planejamento urbano. É fato que ao contrário disso, se não enxergamos de forma 2423 

sistêmica essas três políticas públicas, efetivamente, não teremos sucesso em nenhuma das três. 2424 

Podemos passar novamente para o plenário, Marco. Eu acho que para a mesa era isso.  2425 

 2426 

Mestre de Cerimônias – Muito bem. Vou pedir ao Clóvis que use a palavra e, em seguida, a 2427 

Liliane Rebouças, que eu peço que venha aqui para perto para já ficar perto do microfone.  2428 

 2429 

Clóvis – Boa tarde. Eu, primeiramente, quero agradecer aqui a deferência que vocês permitiram 2430 

fazer uso da palavra aqui. Quero saudar a todos tratando como vizinhos. Acho que uma grande 2431 
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lição. Vocês vão me permitir o viés pedagógico que eu não consigo depois de 30 anos qualquer 2432 

intervenção pendurar lá minha profissão, mas eu acho que um grande viés que a gente pode ter 2433 

aqui é tentar fincar uma força que nos conduza à construção de uma ambiência que propicia esse 2434 

debate. Quando eu cheguei de manhã, eu vi um ambiente tenso, uma disputa arraigada de 2435 

posições que até atrasou o início dos trabalhos, mas acabou me parecendo produtivo. Eu quero 2436 

saudar especificamente os dois administradores regionais que estiveram aqui de manhã, Messias 2437 

e o nosso amigo do Cruzeiro, lamentar a ausência dos demais e lembrar da necessidade deles 2438 

estarem presentes, serem convidados às próximas audiências que foram colocadas. Foram 2439 

convidados, né? Eu não vou avançar que sejam intimados e convocados, mas, então, que seja 2440 

reforçado esse convite, que é indispensável a presença deles ouvir a comunidade. Eu acho isso 2441 

uma nota que precisa ser encaminhada ao conhecimento deles. Eu cheguei em Brasília em 1969, 2442 

trazido pelo meu pai que, há um ano antes, veio ser médico em Brasília e desde essa época que 2443 

resido em Brasília, me formei professor, leciono já há 30 anos na rede pública e passei por 2444 

algumas experiências profissionais na minha vida que não me envergonho de forma alguma. 2445 

Sempre procurei me fazer. E uma delas foi depois de ser entregador de lista telefônica, conheci o 2446 

Distrito Federal, andei por todo canto graças a essa atividade, mas atuei na TCB como motorista, 2447 

onde eu aprendi a dirigir e fiscal. Naquela ocasião, em 1981, eu ouvi um movimento dos 2448 

motoristas em greve, onde eles... Vou concluir rapidamente. Eu escrevi aqui um 2449 

encaminhamento para não perder a oportunidade. E aqueles motoristas, eles pautaram no 2450 

movimento deles, naquela época, uma reivindicação que é para não colocarem os ônibus 2451 

especiais, que levavam os funcionários dos Ministérios ao longo do Eixo Monumental. Aquilo 2452 

me chamou a atenção porque eu era fiscal dos ônibus especiais, que saiam da garagem para fazer 2453 

essas linhas de funcionários gratuitamente que tinha na época. E era um movimento que defendia 2454 

a preservação. Aquilo me chamou muito a atenção desde aquela época e formou de certa forma, 2455 

me colocou esse interesse de participar. Passados os tempos, morando em Taguatinga, eu fui 2456 

eleito pela associação de moradores, pelo conjunto de associação de moradores como membro 2457 

representantes desse segmento no conselho de planejamento local daquela cidade. E creio que 2458 

em decorrência da atuação, eu fui o único desse segmento indicado e participei do CONPLAN, o 2459 

primeiro CONPLAN do DF. Tive a alegria, a felicidade de debater grandes temas, que, inclusive, 2460 

foi votado, apreciado, mas não foi implementado até hoje como o memorial dos pracinhas, os 2461 

guerreiros da FEB, que até hoje não se ouve falar nisso. Isso foi debatido. O que acontece 2462 

tristemente, para concluir, é que eu vejo hoje umas mudanças. Eu vou citar... Exemplificar para 2463 

não ficar no vazio. Eu vou concluir. Quinze segundos.  2464 
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 2465 

Mestre de Cerimônias – Não. Você precisa concluir agora. Já passou o seu tempo.  2466 

 2467 

Clóvis – Então, eu vou me abster de fazer as colocações.  2468 

 2469 

Mestre de Cerimônias – Eu agradeço.  2470 

 2471 

Clóvis – Só vou pedir que a mesa receba essa sugestão que eu vou encaminhar, que era... 2472 

 2473 

Mestre de Cerimônias – Não, você precisa concluir. É só entregar o encaminhamento.  2474 

 2475 

Clóvis – Cinco segundos para ler.   2476 

 2477 

Mestre de Cerimônias – Nenhum mais. Por favor, já passou demais.  2478 

 2479 

Clóvis – É para transformar no processo... 2480 

 2481 

Mestre de Cerimônias – Você não está me atendendo. Obrigado. Liliane, venha para cá, por 2482 

favor. Em seguida Edson Ramiro da Silva, por favor. [aplausos]. Eu estou fazendo isso 2483 

pressionado. O plenário está mandando muito recado para eu ser mais exigente. Por favor, 2484 

Liliane.  2485 

 2486 

Liliane Rebouças (Coordenadora do Movimento Adote um Distrital) – Boa tarde a todos e 2487 

todas da mesa. Boa tarde a todos que estão no plenário. Meu nome é Liliane Rebouças. Acho 2488 

muito difícil muitos aqui não me conhecerem. Eu sou Coordenadora do Movimento Adote um 2489 

Distrital, que é um movimento de fiscalização da atuação legislativa aqui dos distritais e 2490 

aproveitando o que o professor Flósculo falou e que eu concordo em muito com ele, nós 2491 

chegamos a essa situação urbanística em Brasília muito também devido à atuação do nosso 2492 

legislativo do Distrito Federal e pela falta de fiscalização por parte de nós, os moradores de 2493 

Brasília e, por isso, eu gostaria de convidar vocês a participarem do Movimento Adote um 2494 

Distrital, em que nós não vamos apenas fiscalizar a atuação de cada um dos parlamentares, mas 2495 

também nós vamos e estamos organizando questões temáticas relativas à cidade para atuar e 2496 

cobrar uma postura dos nossos legisladores. Inclusive, o famigerado PDOT teve toda essa 2497 
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problemática porque os nossos digníssimos parlamentares tiveram uma atuação ridícula, 2498 

recebendo dinheiro para aprovar essa porcaria que está aí sob judice. Bem. Eu gostaria de falar 2499 

também com relação à Vila Planalto, porque eu não posso deixar de falar como moradora, é que 2500 

como a nossa amiga ali da mesa falou, existem vários estudos lógicos sobre a Vila Planalto, 2501 

entretanto, esse plano de ação não teve ação, só ficou no plano. O único órgão do Distrito 2502 

Federal que agiu em relação à Vila Planalto durante esse plano foi a Secretaria de Turismo junto 2503 

com o Ministério do Turismo na atuação da formação de capacitação técnica dos restaurantes e 2504 

mais nada. Eu quero deixar aqui como uma sugestão para a mesa e já falando da parte da gestão, 2505 

de que a Vila Planalto e o projeto Orla tenham uma integração. Não dá mais para ficar o projeto 2506 

Orla de um lado, Vila Planalto do outro e a administração de Brasília tentando se equilibrar, 2507 

cuidando de toda a imensa área do Plano Piloto. Ela já provou que não é capaz de cuidar de toda 2508 

a área do Distrito Federal e eu sugiro, então, uma administração da Orla e Vila Planalto para 2509 

tratar de todas as questões relativas à orla de Brasília. Obrigada. 2510 

 2511 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Nós vamos ouvir o Edson e, em seguida, a Tânia Batella. Eu 2512 

peço para a Tânia para vir para cá para perto, por favor.  2513 

 2514 

Edson Ramiro (Presidente da Associação de Moradores da Vila Planalto) – Boa tarde. Eu 2515 

sou Edson Ramiro. Bem. Eu estou em Brasília há mais de 40 anos e eu quero dizer o seguinte. E 2516 

até a meia noite de hoje eu sou Presidente da Associação de Moradores da Vila Planalto. 2517 

Portanto, me permite repetir algumas coisas. Eu peço desculpas, mas a Vila está necessitando. 2518 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Habitação, senhoras e senhores. Coordenadores e auditores 2519 

e autores, debatedores do nosso PDOT. Nesta oportunidade é o nosso objetivo evitar, não 2520 

permitir que a mudança fora da lei, portanto, inconstitucional venha a ser aprovada no decorrer 2521 

da presente revisão e atualização desta versão do nosso Plano Diretor em vigor como, por 2522 

exemplo, o que ocorreu na última revisão, quando absurdamente e por um lamentável equivoco 2523 

certamente, a comunidade da Vila Planalto, devidamente fixada em 1988 pelo GEAP, portanto, 2524 

há quase 25 anos atrás, ficou fora da última edição do PDOT, conforme se verifica nos termos da 2525 

lei 803, de 25 do quatro de 2009, a Vila Planalto ficou fora do programa de habitação de 2526 

interesse social do governo do Distrito Federal, como já era a situação deste núcleo habitacional. 2527 

Motivo pelo qual não podemos e não aceitamos que tais equívocos ou tal equivoco, por ser um 2528 

grande retrocesso, além do mais, de conformidade com a lei, as zonas especiais de interesse 2529 

social tem prioridade na regularização no seu interesse, que terão prioridade na regularização 2530 
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fundiária promovida pelo poder público. Situação esta que o nosso núcleo habitacional já 2531 

ostentava e, por outro lado, os moradores da Vila Planalto apelam e reiteram por ser necessário e 2532 

de justiça a inserção e ou o retorno da tradicional histórica da existência do núcleo habitacional 2533 

da vila planalto ao PDOT, objeto da lei acima citada. E diga-se de passagem que não há nenhum 2534 

óbice ou ilegalidade neste ato decisório, pois é apenas um redirecionamento que se fará e até 2535 

mesmo por uma questão de justiça, uma vez que a Vila Planalto já foi o principal canteiro de 2536 

obra quando da construção e sede das principais construtoras que construíram Brasília, nova sede 2537 

da república brasileira no planalto central, o que ocorreu há mais de 50 anos. Ao bem da verdade 2538 

é digno de se ressaltar que a fixação da Vila Planalto onde se encontra obedeceu todos os 2539 

princípios legais e enquadramento nos pré-requisitos ao programa habitacional de interesse 2540 

social do Governo do Distrito Federal e através de um grupo especial de assentamento da Vila 2541 

Planalto, o GEAP, o que ocorreu há quase 25 anos atrás e, à época, o grupo foi, diga-se de 2542 

passagem, coordenado pelo nosso respeitado e atual vice-governador, engenheiro, Nelson Tadeu 2543 

Filipelli.  2544 

 2545 

Interlocutor não identificado – Não foi não. Foi coordenado por mim. Eu é que fiz a poligonal. 2546 

 2547 

Edson Ramiro (Presidente da Associação de Moradores da Vila Planalto) – Bom. Eu 2548 

respeito a... É mais uma informação do companheiro. Mas eu respeito e acompanho também o 2549 

companheiro. Certamente foi assessor do nosso vice-governador. Diante dos diversos pedidos 2550 

formulados aos últimos governantes que já passaram pelo Distrito Federal e estão passando, feito 2551 

através dessa associação de moradores da Vila Planalto, bem como em conjunto com a comissão 2552 

pró-regularização definitiva dos lotes da Vila é que mais uma vez reiteramos e pleiteamos junto a 2553 

essa respeitada Secretaria especializada de habitação que defenda nossa pretensão e encaminhe à 2554 

comissão técnica responsável pela análise e revisão do PDOT junto à Câmara Distrital do 2555 

Distrito Federal. As alterações necessárias ao atendimento das pretensões dos moradores da Vila 2556 

Planalto, como sugerimos e defendemos abaixo. Justifica... Eu vou terminar aqui. Por último, 2557 

reiteramos, em nome da associação dos moradores mais uma vez a necessidade de regularizar os 2558 

lotes, bem como as construções já edificadas. Além do mais, as nove casas do acampamento 2559 

HEBE existente há mais de cinco anos e devidamente autorizado pelo próprio sistema 2560 

governamental. E demais os 44 lotes concedidos no governo... Corajosamente cedidos no 2561 

governo do Professor Cristovam Buarque, que ainda depende de regularização do nosso plano. 2562 

Concluir... Esperamos diante... 2563 
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 2564 

 2565 

Mestre de Cerimônias – Não. Você precisa parar de ler, por favor. Pode entregar o documento.  2566 

 2567 

Edson Ramiro (Presidente da Associação de Moradores da Vila Planalto) – Ok. Então, meus 2568 

amigos, eu peço desculpas, então, por essa pressão. Muito obrigado, viu. Boa tarde.  2569 

 2570 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. A Eliete vai ser a próxima, depois da Tânia. Tânia que vai 2571 

falar. Obrigado querido. Desculpe te interromper. Em seguida Eliete Bastos, depois da Tânia. 2572 

Pode sentar aqui perto, por favor.  2573 

 2574 

Tânia Batella (Pró Federação em Defesa do Distrito Federal) – Com entidade. Primeiro eu 2575 

gostaria de solicitar que aquele documento que vou entregar em seguida como questão de ordem 2576 

à mesa fosse transcrito na Ata. Eu gostaria também de fazer uma observação a respeito da 2577 

qualidade do trabalho da empresa, ao qual eu tive acesso na segunda-feira. São 518 páginas que 2578 

estão... que constituem o documento. São dois documentos e o externo aqui. Essa minha 2579 

impressão não posso completar porque não conseguir ler o documento todo. Eu peguei esse 2580 

documento na segunda-feira. Não sei qual é a diferença entre o documento que foi – reafirmo – 2581 

entre o documento da empresa e o documento que está no site. Ratifico solicitação que a empresa 2582 

explicite para a plateia o que é que tem de diferente de um ao outro. Por exemplo, a questão dos 2583 

projetos em andamento. Eu sei que tem diferença de um para o outro. Eu acho que o cidadão tem 2584 

direito de saber, né? Já que houve essa dificuldade de acesso, nós temos o direito de saber. Em 2585 

relação ao documento propriamente dito, que eu assim denomino aquele que foi produzido pela 2586 

empresa e que, infelizmente, eu não tive tempo de ler completamente, eu destaco apenas três 2587 

questões, porque outras questões vão ser colocadas por outros colegas. Uma delas e é uma 2588 

preocupação que tem ocorrido em outros momentos, em outros planos. É em relação ao seguinte, 2589 

em que momento vai ser feito ou exigido o estudo de impacto de vizinhança de todas essas 2590 

possíveis projetos ou intervenções que tem sido colocados nos documentos de planejamento? 2591 

Nós já tivemos experiências e eu sou testemunha disso. No PDOT houve uma série de 2592 

alternativas tidas como possíveis em termos de adensamentos, de alteração de uso do solo e 2593 

remetidos à ocasião da implantação dessas alterações e implantação de projetos a elaboração do 2594 

estudo de impacto de vizinhança. Quando aconteceu, em um deles pelo menos, que eu tenho 2595 

certeza, que eu tive com ele na mão. Do setor leste industrial do Gama, concluiu que era 2596 
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inviável, sendo que naquela oportunidade edifícios já tinham sido levantados e não há 2597 

infraestrutura que suporte toda aquela modificação proposta no próprio PDOT. Então, a minha 2598 

preocupação se estende a esses projetos em andamento, que estão incluídos aqui, que não, me 2599 

parece, foram esgotados devidamente e em que momento esses estudos de impacto de vizinhança 2600 

deveriam ser feitos com essa minha preocupação, porque me parece que estão na ordem inversa. 2601 

Primeiro eles deveriam ser estudados e concluídas as suas viabilidades ou não, para depois serem 2602 

incluídos no plano e o que tem ocorrido é exatamente o contrário, criando expectativas. Outro 2603 

ponto que eu queria levantar é em relação à questões que causam conflito, são conflitos 2604 

permanentes que tem ocorrido. Eu vou destacar apenas alguns, que são conhecidos de muitos, 2605 

né? Recentemente, saiu nos jornais um cidadão residente de uma superquadra, que foi à noite 2606 

pedir a um posto de gasolina que vendia bebida alcoólica e eles estavam fazendo uma arruaça 2607 

absurda. Ele foi pedir, se deslocou à noite, foi lá no posto, pedir numa área de conveniência, que 2608 

se chama comércio de conveniência e ele foi espancado. Ele, simplesmente, foi espancado. 2609 

Então, conflitos dessa ordem que são gerados por questões de uso do solo. Então, isso eu pediria 2610 

que fosse objeto de consideração e avaliação. Tanto quanto e... 2611 

 2612 

Mestre de Cerimônias – Um minuto.  2613 

 2614 

Tânia Batella (Pró Federação em Defesa do Distrito Federal) – Já?  2615 

 2616 

Mestre de Cerimônias – Já.  2617 

 2618 

Tânia Batella (Pró Federação em Defesa do Distrito Federal) – Tanto quanto este, nós temos 2619 

os puxadinhos, que são permanentemente objeto de conflito entre moradores e comerciantes, 2620 

temos a questão da faixa 500 com alterações de uso também permanentemente conflituosa, com 2621 

atividades que o projeto da SEDHAB pretende regularizar, como igrejas, cursinhos, que são 2622 

atividades de alto impacto. E, por último, eu gostaria de colocar sobre o Setor Noroeste, que foi 2623 

colocado muito rapidamente no estudo e é um detalhe que eu acho que merece ser destacado e 2624 

reavaliado pela equipe. É condição para o Setor Noroeste a utilização do projeto conceitual de 2625 

superquadra. As superquadras, que dizem ser superquadras do setor Noroeste, fugiram do 2626 

conceito de superquadra porque elas tem dois acessos. Então, foge completamente do princípio 2627 

da superquadra. Como este exemplo existem outros. Eu gostaria e solicito à empresa que isso 2628 

fosse mais detalhado, muito obrigada.  2629 
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 2630 

Mestre de Cerimônias – Obrigado, Tânia. A próxima pessoa é a Eliete. Em seguida o Manoel. 2631 

Cadê o Manoel. Manoel não está aí? Então, Diego Costa. Você vai ser o seguinte. Espera só um 2632 

pouquinho Eliete. Eu preciso esclarecer. Lembrar, na verdade, que há dois tempos diferentes. As 2633 

pessoas que representam entidades têm seis minutos, as pessoas que falam como indivíduo têm 2634 

três minutos, por isso que há uma variação na duração das falas. Você...  2635 

 2636 

Eliete Bastos (Presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul) – Conselho Comunitário da 2637 

Asa Sul.  2638 

 2639 

Mestre de Cerimônias – Conselho Comunitário da Asa Sul. Pode ir, por favor.  2640 

 2641 

Eliete Bastos (Presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul) – Bom, gente, boa tarde. Boa 2642 

tarde à mesa. É um prazer estar aqui de novo e eu gostaria até de concordar com o Clóvis, que 2643 

falou da ausência dos administradores. Eu acho que a gente tinha que, não sei, obrigar é uma 2644 

palavra muito pesada, mas que eles estivessem aqui realmente para escutar a população e 2645 

parabenizo o Secretário pela presença dele hoje aqui. É o primeiro encontro, salvo engano, em 2646 

que o Secretário permanece em tempo integral nessa discussão. [aplausos]. Pelo que eu posso me 2647 

lembrar. Eu gostaria também de, confirmando o que a Tânia falou, parabenizar a empresa pelo 2648 

trabalho que ela fez. Embora a gente não tenha tido tempo realmente de ler tudo devido à falta de 2649 

tempo. E com relação à isso eu faço uma pergunta à SEDHAB. É a minha primeira pergunta 2650 

dentre os assuntos que eu listei aqui e mais a minha pergunta de... Depois tem outra pergunta. A 2651 

SEDHAB considera legítima a edição onde houve subtração e acréscimo de material no material 2652 

produzido pela empresa, de parte importante e considerável do diagnóstico preliminar, 2653 

contratado pelo próprio governo, mas pago por nós? Nós é que estamos pagando esse trabalho. 2654 

Então, eu tenho o direito de ter publicado o material original produzido pela empresa. E parabéns 2655 

à empresa pela clareza que ela se manifestou ao Ministério Público por essa falta. Eu considero 2656 

que esse fato, ele já denunciado no início dos trabalhos, referente... representa aí uma 2657 

corporificação da manipulação do diagnóstico para atender a interesses talvez inconfessáveis, 2658 

mas que são muito conhecidos por nós. Eu gostaria só de registrar aqui com relação à Vila 2659 

Planalto, que foi falado no início, sobre o uso de uma casa como deposito. Isso mostra a vocês a 2660 

falta de conhecimento das nossas autoridades, porque isso partiu de uma autoridade do governo. 2661 

Vocês vejam a falta de conhecimento e a necessidade de esclarecer hoje as nossas autoridades, 2662 
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muitas pessoas que trabalham no governo, que, às vezes, fazem determinadas coisas por falta de 2663 

conhecimento e por má fé, que eu disse ao outro Secretário numa reunião com ele. Eu vejo hoje 2664 

que tudo isso que foi mostrado aqui pela empresa, o Frederico disse muito bem, nós já 2665 

conhecemos de sobra. E isso aí quem são os culpados? Todos os governos do Distrito Federal, o 2666 

Legislativo e o Judiciário. Todos os três poderes são culpados por tudo que está aí. E, hoje, a 2667 

gente, na verdade, só escuta falar em megaprojeto. Se vocês lerem nos jornais, a FIBRA 2668 

entregou 30 projetos. É o buraco do Tatu ligando indústria gráfica para o buriti. É passagem 2669 

subterrânea ligando a W4 com a W5, que até agora não consegui entender. É uma estrada no 2670 

parque nacional com canteiro central. São obras, assim, megaprojetos, enquanto a gente continua 2671 

varrendo o chão que cidade está uma imundice. Então, eu acho que a gente precisa mudar esse 2672 

olhar sobre a cidade. Com relação ao que a Briane falou, tudo aquilo que ela falou está muito 2673 

correto, só que nós precisamos dizer isso para os nossos empresários da construção civil. Bom. A 2674 

minha pergunta é o seguinte com relação ao trabalho de vocês. Há obras em execução e normas 2675 

identificadas já nessa etapa do PPCUB, que são prejudiciais e colocam em risco os princípios 2676 

básicos do projeto de Lúcio Costa, ferindo a legislação do tombamento. Como exemplo, as 2677 

ocupações e edificações nas áreas verdes não edificantes, alterações de uso do solo na orla do 2678 

lago, edifícios criando barreiras visuais no Guará, em Águas Claras. Expansão do Sudoeste além 2679 

do permitido pela planta do Brasília Revisitada. Então, a minha pergunta é o seguinte. Como que 2680 

o poder executivo e a empresa, não sei se ela teria, apontaria alguma solução para interromper 2681 

essas intervenções já que foram identificados problemas de afrontamento à legislação do 2682 

tombamento com consequências irreparáveis, colocando em risco a condição de Brasília como 2683 

patrimônio cultural da humanidade. E uma outra questão que eu não vi abordada nesse 2684 

diagnóstico. A questão do comércio local, porque ele é abordado como uma escala gregária, mas 2685 

ele está, na verdade, inserido na escala residencial. Então... E a gente sempre escuta: ah, eu 2686 

conversei com os comerciantes, nós conversamos com os comerciantes, mas não escuto dizer 2687 

ninguém assim: nós conversamos com os moradores, porque a escala... Esse comércio local, ele 2688 

está inserido na escala residencial. Então, os maiores interessados nisso são os moradores e não 2689 

os comerciantes. Então, é isso que eu gostaria de dizer e eu encerro. Eu esqueci até de me 2690 

apresentar, Eliete, Presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul. Eu gostaria de encerrar com 2691 

uma frase que eu tenho dito a muita gente e que eu escutei de um ex-presidente e ele disse o 2692 

seguinte: que o mundo seria bem melhor se as pessoas de bem tivessem a mesma ousadia dos 2693 

canalhas. [aplausos]. Então, que isso nos sirva de uma reflexão, porque nós não temos ter que ter 2694 

medo de falar, medo de agir, medo de acusar, medo de cobrar e muita gente tem medo, que, às 2695 
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vezes, gente do próprio governo, que, às vezes, discorda daquilo, mas ele tem medo porque ele 2696 

tem um cargo no governo e ele não pode falar. Então, dentro do governo tem pessoas sérias, mas 2697 

também tem muito canalha. Obrigado. [aplausos] 2698 

 2699 

Mestre de Cerimônias – O Diego Costa vai falar agora. Em seguida Antônio Ailton. Cadê o 2700 

Antônio Ailton. Está bem. Vamos lá, Diego.  2701 

 2702 

Diego Costa (Representante da Associação Pró Educação Vivendo e Aprendendo) – 2703 

Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, na figura aí que o colega colocou, de vizinhos, né? Achei 2704 

muito interessante essa colocação e também da última colega aí. Tenho certeza que estou falando 2705 

aqui em nome do bem. Então, vamos lá. Eu estou aqui representando a Associação Pró Educação 2706 

Vivendo e Aprendendo. A Vivendo é uma associação de livre associação, popular, cidadã, que 2707 

tem 29 anos de existência. O seu foco principal é a educação infantil de crianças de dois a seis 2708 

anos. Hoje, nós atendemos cerca de 150 crianças e também temos atividades de desenvolvimento 2709 

e pesquisa nessa área de educação infantil. Como eu comentei. Nós temos 29 anos de existência. 2710 

Estamos desde 1982 instalados na 604 Norte, numa área que a gente divide com o Clube 2711 

Vizinhança que tem ali naquele local. Portanto, estamos naquele ambiente desde antes das 2712 

atividades de tombamento que nós revisamos na parte da manhã. Nós realizamos naquele local 2713 

um atendimento, um trabalho diferenciado de educação infantil. Trabalho esse que é 2714 

reconhecido, inclusive, pela Universidade de Brasília, com quem nós temos diversas atividades 2715 

em conjunto, na Faculdade de Educação, na Faculdade de Psicologia. E o nosso maior problema 2716 

é a questão da nossa preservação, porque hoje nós funcionamos numa área onde nós não temos a 2717 

posse, nós não temos a permissão de uso definitivo ou que seja provisório, mas com uma 2718 

segurança institucional. Nós já tivemos no passado, essa briga não é recente, nós já tivemos no 2719 

passado uma lei promulgada pela Câmara Distrital que permitia que o Poder Executivo nos 2720 

concedesse a área, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Em função dessa precariedade da área, 2721 

nós temos, hoje, sofrido sanções e ações por parte tanto das Secretarias do Governo, da Agefis, 2722 

como por parte desse nosso vizinho, que é o Clube de Vizinhança, um clube que, infelizmente, 2723 

hoje, está privatizado e ele se sente no direito de nos remover daquele espaço, se sente no mais 2724 

capaz de usar do que a gente. Então, cientes de que nós somos uma instituição trabalhando pelo 2725 

bem da sociedade, do ensino das crianças, respeitamos o plano urbanístico de Brasília, 2726 

respeitamos o meio ambiente, somos preocupados com todos esses conceitos e temos um valor 2727 

histórico. Estamos fazendo no ano que vem 30 anos de existência. O nosso pleito aqui nessa 2728 
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audiência é que nós possamos ter a nossa continuidade, que nós sejamos preservados e para isso 2729 

nós precisamos ter o direito de uso daquele pequeno espaço que nós ocupamos na 604 Norte.  2730 

 2731 

Mestre de Cerimônias – Por favor, conclua.  2732 

 2733 

Diego Costa (Representante da Associação Pró Educação Vivendo e Aprendendo) – 2734 

Obrigado.  2735 

 2736 

Mestre de Cerimônias – Obrigado.   2737 

 2738 

[aplausos] 2739 

 2740 

Mestre de Cerimônias – Depois do Antônio Ailton... Obrigado. Depois do Antônio Ailton, nós 2741 

vamos chamar a Dolores. A Dolores e a Mônica vão falar juntas. Nós vamos combinar isso. eu 2742 

só preciso alertar que nós estamos com o problema de tempo, primeiro que continuam a chegar 2743 

inscrições.  2744 

 2745 

Interlocutor não identificado – Pelo regimento, já está encerrado.  2746 

 2747 

Mestre de Cerimônias – Isso. Então. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Nós 2748 

estamos recebendo e avisando as pessoas que não está garantida porque a gente sempre faz isso 2749 

de consultar o plenário. A segunda questão, nós estamos gastando mais ou menos uma hora a 2750 

cada dez questões, uma hora e quinze. Nós tínhamos 68 inscrições. Que quer dizer que nós não 2751 

vamos caber no tempo que nós temos para de tarde. Então, o que era preciso combinar é, estou 2752 

consultando, não vou fazer isso agora. Vamos fazer em seguida a decisão. Quem sabe a gente faz 2753 

todas as falas de três minutos, a menos que haja documentos a serem lidos. Não querem isso? Tá 2754 

bom. Então, tá bem. O Regimento manda outra coisa. Se não tem acordo a gente faz a outra 2755 

coisa. Então, vamos ouvir o Antônio Ailton e, em seguida, Dolores e Mônica.  2756 

 2757 

Renato Oliveira (Representante dos proprietários de hotéis de três pavimentos dos setores 2758 

hoteleiros norte e sul) – Marco, só uma questão. Todos nós sabemos que tem um evento, a hora 2759 

do planeta, do qual o Distrito Federal passou a ser integrante nesse ano. Então, às 20h30 toda 2760 

energia elétrica dos monumentos de Brasília será desligada. Então, nosso dead line aqui nesse 2761 
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espaço é 20 horas, como nós iniciamos lá atrás. Então, precisamos ser concisos para poder fazer 2762 

que caibamos todos que querem fazer uso da palavra e fazer a sua intervenção até esse horário 2763 

das 20 horas como colocamos no início da audiência pública. Ok Marco.  2764 

 2765 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Obrigado Secretário. Por favor.  2766 

 2767 

Antônio Ailton – Senhor Rafael, Secretário Adjunto, em nome do qual eu saúdo toda a mesa e as 2768 

autoridades aqui presentes. Meus amigos, minhas amigas. Meu nome é Ailton e eu sou o 2769 

representante do SINLAZER. SINLAZER é o Sindicato dos Clubes Sociais do DF e Entorno. 2770 

Brasília tem um sol lindo. Brasília tem um dos sol... O sol mais lindo eu acho que do mundo. 2771 

Ainda somos uma cidade que comparativamente a muitas outras grandes do nosso querido 2772 

Brasil, ainda somos uma cidade com uma certa qualidade de vida e Brasília não tem praia. 2773 

Também se tivesse não tinha coisa igual. Então, eu acho que Deus não seria tão perfeito com 2774 

Brasília, mas, com certeza, em Brasília existem os clubes sociais que fazem esse papel, que 2775 

fazem a vida recreativa dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa comunidade. Os nossos 2776 

clubes sociais, eles são a vida de lazer de Brasília e esses clubes sociais que muitos deles vieram 2777 

de empresas públicas e de empresas privadas, que tiveram no passado muitos dos seus terrenos 2778 

em concessões e concessões essas que vão vencendo a cada prazo definido e renovados, mas nos 2779 

últimos dez anos a especulação imobiliária, ela tem agido com voracidade, querendo parceria 2780 

com os nossos filiados para ali implementar prédios ou edificações grandes ou, quando não, 2781 

agindo dentro dos governos para que se possam dificultar a renovação dessas concessões e 2782 

alguns clubes, hoje, em Brasília, estão com os seus terrenos licitados. Clubes sociais com 2783 

terrenos licitados. Qual o interesse disso? Nós, clubes sociais, nós fazemos a preservação do 2784 

Lago, por quê? Porque lá temos escolinhas, escolinhas de natação, escolinhas de barcos e nós, 2785 

mesmos, sócios, como diretores, às vezes, participamos dessas escolas e queremos o lago limpo, 2786 

porque nessas aulas de caiaque e outras coisas, a gente, às vezes, cai na água. Então, nós, dos 2787 

clubes sociais queremos sim a preservação integral do Lago Paranoá e somos sócios, parceiros 2788 

do governo neste empreendimento. Assim como queremos também o verde. É claro que, às 2789 

vezes, somos obrigados a fazermos estacionamentos de asfalto de pedra, mas, com certeza, todos 2790 

os clubes sociais tem um pedaço do verde preservado no seu interior. Os clubes sociais de 2791 

Brasília, hoje, e eu tenho dois filhos, um de 16 e um de 18, e a gente sabe, com essa violência, 2792 

quando o meu filho fala: pai, eu vou lá no pistão sul ou vou no chiquita bacana, alguma coisa, aí 2793 

ele sai oito, dez e, às vezes, a gente só dorme quando eles chegam, mas se meu filho chega: pai, 2794 
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eu vou na festa, na ABR, na ABB ou no Minas, com certeza eu durmo tranquilo, porque, com 2795 

exceção daquelas festas que são feitas por empresários que colocam lá um monte de gente sem 2796 

estrutura, as festas que nós, dirigentes de clubes fazemos, elas têm toda segurança e lá só tem 2797 

famílias e não tem briga. Eu, por exemplo, como presidente da ABR já botei sete mil pessoas 2798 

numa festa junina e nenhum segurança foi acionado. Isso por mais de dez anos. E as festas 2799 

juninas dos clubes sociais de Brasília, quem participa sabe que são festas ordeiras, onde nós 2800 

vamos com a família, somos bem tratados, entramos felizes e saímos mais felizes ainda. Então, 2801 

senhor Secretário Geraldo Magela, que aqui está presente. Eu sei que, com certeza o senhor e 2802 

parte do governo deve estar recebendo pressões de grandes empresários querendo dar 2803 

continuidade à licitação de terrenos dos clubes sociais. Não deixem que isso aconteça porque 2804 

qualquer clube social desalojado é uma preservação a menos, é um Lago Paranoá mais sofrível. 2805 

Preserve e ame esse espaço, esses clubes que são patrimônios de Brasília. Muito obrigado. 2806 

[aplausos] 2807 

 2808 

Mestre de Cerimônias – Muito bem. Agora, nós vamos ouvir a Dolores e a Mônica. Vocês 2809 

precisam combinar comigo o tempo. As duas falam. Tá bom. Então, vamos lá, por favor. Pode 2810 

pegar esse. É.  2811 

 2812 

Dolores Pierson (Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal e Entorno) – Boa 2813 

tarde. Meu nome é Dolores Pierson, eu sou do Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito 2814 

Federal e Entorno e como sempre a gente está presente nesses momentos para acompanhar de 2815 

perto o que se pretende como políticas públicas para o Distrito Federal em nome da cidadania. 2816 

Então, nós gostaríamos de dizer que existem aqui a participação de muitas entidades, de muitas 2817 

organizações da sociedade civil que lutam pela preservação de Brasília como um todo, não só do 2818 

ponto de vista de patrimônio, que isso foi uma conquista posterior, mas antes disso já se lutava 2819 

para preservar essa ideia de Lúcio Costa, que foi, na verdade, um exemplo de cidade para todo o 2820 

mundo. Então, está muito vivo dentro da sociedade brasiliense a luta pela preservação e pela 2821 

qualidade de vida do seu espaço. Então, eu gostaria de fazer esse registro. E gostaria de 2822 

perguntar à empresa, RSP, o que entende sobre a possibilidade de desafetação de área pública de 2823 

uso comum do povo na área tombada de Brasília. Essa é a pergunta que tenho a fazer. Obrigada. 2824 

[aplausos]  2825 

 2826 
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Mônica Veríssimo (Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal e Entorno) – 2827 

Mônica Veríssimo, também do Fórum. Primeiro algumas considerações só no sentido de 2828 

contribuição. Primeiro, como foi colocado pela Eliete, que eu acho que uma reunião como esta 2829 

para nós é importante que tanto o Executivo esteja, os administradores, como também o 2830 

Legislativo. Não vamos esperar que o projeto vá para a Câmara, até porque tem muita 2831 

informação aqui, é assunto bem complexo. Então, eu acho importante que os deputados, foram 2832 

convidados e não estão. Então, mostra que talvez não tenham dado tanta importância como 2833 

deveriam. Já estar discutindo Brasília agora. Não esperar na Câmara. A segunda questão seria só 2834 

uma sugestão para a mesa. Tinha um senhor do meu lado e perguntou para mim: eu não estou 2835 

entendendo o que eles estão falando, o que é gregário, o que é bucólico. Então, eu acho que a 2836 

primeira coisa, uma vez que é uma comunidade extremamente heterogenia, diversidade, explicar 2837 

quais são as quatro escalas de tombamento, porque isso não foi em nenhum momento explicado. 2838 

Então, para as pessoas que estão escutando pela primeira vez, como o senhor que estava ao meu 2839 

lado, ele literalmente boiou no que era o tal do gregário até eu explicar para ele. E uma outra 2840 

sugestão, quando tiver audiência, para uma linguagem mais acessível de todos, porque, muitas 2841 

vezes, eu estava quase pedindo um glossário. Então, é importante... Eu sei que é difícil para 2842 

vocês que são técnicos, mas é importante para nós como um todo para isso. Então, só uma 2843 

sugestão. A outra questão que foi colocada aqui pelo Bene. Eu acho importante também a 2844 

questão da região metropolitana. Então, a gente olhar isso dentro do diagnóstico, porque o Lúcio 2845 

Costa dizia o seguinte: em 76, no Senado, ele falou: eu não fiz planejamento, eu fiz um plano. O 2846 

planejamento deveria ter vindo depois e não veio. Então, ele fez um plano, não um planejamento. 2847 

E a outra questão seria uma contribuição. Eu fiz um trabalho em 2003 para o IPHAN, inclusive o 2848 

IPHAN nacional veio e eu coloco a bacia do Paranoá, eu explico do aspecto histórico da escolha 2849 

da bacia do Paranoá desde a época do Cruz. Depois veio o Paulo Coelho, o Belcher e também o 2850 

José Pessoa. Todos eles elegeram a bacia do Paranoá. Eu ponho nesse trabalho toda a legislação 2851 

e eu fiz uma apresentação para o IPHAN em 2003 dizendo que o entorno da área tombada tinha 2852 

que ser a bacia do Paranoá e o pessoal do IPHAN nacional gostou muito, porque dizem que tem 2853 

uma grande dificuldade de definir o entorno e aqui já nascia geograficamente pronto. Então, esse 2854 

trabalho eu tenho, é de 2003, eu posso, não sei se vocês tiveram acesso, mas tem toda uma 2855 

questão mostrando inclusive o aspecto ambiental disso. Agora, vamos às perguntas. Para a 2856 

empresa. O que entende a empresa face a... Só um instantinho com óculos senão não vai 2857 

funcionar. O que entende a empresa face à legislação elencada e aos estudos apresentados um 2858 

documento tombo dois, diagnóstico, sobre as áreas verdes que não se constituem lotes ou 2859 
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unidades imobiliárias legalmente instituídas e registradas em cartório na data de publicação dos 2860 

instrumentos de tombamento? Essas áreas são aquelas que os documentos classificam como não 2861 

edificante? E a segunda pergunta. Não seria pertinente e prudente que os assuntos que tem ação 2862 

na justiça com o questionamento dos projetos e intervenções fossem imediatamente suspensos 2863 

até decisão judicial, sob pena de danos recuperáveis à cidade, ao meio ambiente e à sociedade. 2864 

Anexamos algumas das ações em curso na justiça com o qual nós da sociedade civil estamos 2865 

inteiramente de acordo e o ano passado, o ICOMOS e a UNESCO, nós tivemos uma reunião 2866 

aqui em Brasília quando a UNESCO estava e o Pastrane colocou uma coisa importante. Ele disse 2867 

que Brasília precisava fazer uma moratória, pelas questões que estavam acontecendo. Então, é 2868 

interessante vocês resgatarem até o documento do ICOMOS. Muito obrigada. [aplausos] 2869 

 2870 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Muito bem. Sobrou 50 segundos ainda. Obrigado. A 2871 

próxima pessoa é a Maria Luiza, em seguida o Carpinteiro. Carpinte... Está escrito. Carpintero. 2872 

Tá bom. A Maria Luiza está aí? Não. Então, é o Carpintero. E, em seguida, o Elmo Fernandes. 2873 

Está certo? O Elmo está aqui? Elmo Fernandes. Você precisava chegar aqui perto, por favor. 2874 

Vamos lá Carpintero.    2875 

 2876 

Carpintero  – Bem. Eu tenho de fato... Bom. Primeiro queria saudar a mesa e o Secretário de 2877 

Habitação, que está aqui presente, e cumprimentar a equipe da empresa gaúcha que fez esse 2878 

projeto pela qualidade do trabalho apresentado aqui. Eu acho que foi um trabalho muito bem 2879 

apresentado. Não sei. Ressalvo as questões que eventualmente eu não tenha tomado 2880 

conhecimento, mas o que foi visto aqui está de muito boa qualidade. Eu cumprimento a empresa 2881 

pelo resultado e cumprimento especialmente a Briane, porque não só é da empresa, está 2882 

representando a empresa, mas também é amiga da gente aqui, trabalhou aqui conosco. E o Graco 2883 

que foi aluno da escola. Eu queria colocar... Tenho muitas questões, pequenas questões a serem 2884 

colocadas, que, evidentemente, não vai caber em seis minutos. Eu estou aqui representando um 2885 

partido político que está em formação, que é o partido do Pátria Livre. Eu sou do diretório desse 2886 

partido no Distrito Federal. E as questões de Brasília vão muito longe. Eu vou colocar algumas 2887 

dessas duas mil e quinhentas questões que eu tenho, algumas poucas questões que me parecem 2888 

mais fundamentais e vou colocar quase que telegraficamente para puder abrir mais uma 2889 

discussão do que propriamente discutir aqui toda a questão. Eu faço minhas as palavras do Bene, 2890 

as palavras da Mônica, que agora acabou de falar, e as palavras do Flósculo, do Frederico 2891 

Flósculo, que também falou coisas que eu considero bastante importantes. Uma primeira questão 2892 
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que eu levanto é de nomenclatura. A gente usa Plano Piloto para designar um lugar e Plano 2893 

Piloto e o título que a comissão de mudança deu para o edital do concurso, concurso nacional do 2894 

Plano Piloto, como diz o Lúcio Costa, como a Mônica mesmo falou. O Lúcio Costa fala 2895 

claramente que aquilo é um projeto. Plano Piloto é um projeto que abre caminho. Então, o Plano 2896 

Piloto é o guia para o planejamento de todo o Distrito Federal, não apenas dessa faixa que se 2897 

chama Plano Piloto, que eu designaria apenas como bairro histórico. Bairros de Brasília são 2898 

todos. Isso que a gente chama de cidade. Brasília é uma só. A dignidade da capital tem que estar 2899 

em Brazlândia, na Ceilândia, na Vila Planalto, no Itapoã, em todos os lugares o conceito de 2900 

superquadra tem que estar presente. O Plano, a qualidade e a Briane destacou muito isso na fala 2901 

hoje de manhã, a qualidade do projeto da superquadra. Eu acho que é impossível a gente 2902 

recuperar toda a qualidade física do conceito de superquadra, mas é perfeitamente possível 2903 

repensar a superquadra em todas as áreas do Distrito Federal. Ser um princípio de Planejamento, 2904 

a superquadra como um princípio de planejamento dentro do Distrito Federal. Quando eu falo 2905 

que eu faço minhas as palavras do Bene, por exemplo, eu digo que a área metropolitana é 2906 

fundamental a gente compreender os problemas urbanos de Brasília não apenas com essas 2907 

cidades que estão aqui na beira do Distrito Federal, de Valparaíso, de Novo Gama, de Águas 2908 

Lindas, mas também de Goiânia e Anápolis que hoje se constituem num conjunto urbano que é a 2909 

metrópole brasileira, é metrópole da capital do Brasil e isso tem que ser considerado no conjunto. 2910 

Não adianta a gente fazer um sistema de transporte de boa qualidade dentro do Distrito Federal 2911 

sem considerar que tem mobilidade entre Goiânia e Brasília atualmente. Já existe mobilidade de 2912 

Goiânia para Brasília. Então, a gente tem que pensar o conjunto de Brasília como um todo. Nas 2913 

questões de transportes, nas questões de habitação e numa questão que eu acho que é a questão 2914 

mais absolutamente fundamental e que foi destaca tanto pelo Bene como por outras pessoas aqui. 2915 

A questão da avaliação do processo imobiliário, porque se hoje Brasília está construindo um 2916 

Noroeste, cujo maior absurdo não é ser uma área naquele lugar, mas é ser uma área de altíssimo 2917 

luxo no Plano Piloto que tem demanda de habitação de baixo custo. Então, a questão fundiária 2918 

tem que ser tratada no conjunto da região metropolitana e o valor econômico dos terrenos tem 2919 

que ser considerado nisso tudo. Eu lembro que o Israel Pinheiro, a Novacap retirou de cada 2920 

superquadra do Lúcio Costa quatro blocos e a expansão que a própria Novacap fez na área 2921 

construída de Brasília, as 400 e as 700, eu vou falar só das habitacionais, não acrescentou, não 2922 

recuperou a população prevista no Plano Piloto e isso significa uma redução significativa dos 2923 

imóveis colocados à disposição do mercado e explica a excessiva valorização que é a maior 2924 

ameaça ao patrimônio da cidade. 2925 
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 2926 

Mestre de Cerimônias – Muito obrigado. Exatos seis minutos. Próximo inscrito é o Elmo.  2927 

 2928 

Interlocutor não identificado – Pode voltar para a mesa?  2929 

 2930 

Mestre de Cerimônias – Você tem razão. Eu pedi para a mesa. Eu não conversei com vocês. Eu 2931 

conversei com a mesa e não conversei com vocês. Eu pedi para a mesa que a gente aumentasse 2932 

um pouco o número de falas do plenário para garantir que haja tempo de todo mundo falar. 2933 

Então, tardiamente eu estou consultando vocês. Eu acho que nós tínhamos combinado blocos de 2934 

dez, mas a gente precisa aumentar esse bloco senão não vai dar tempo de todo mundo falar. A 2935 

proposta. Pode ser? Então, nós vamos fazer vinte falas e vai para a mesa, a mesa faz os 2936 

comentários. Obrigado por ter alertado. O próximo que vai falar é o Elmo, em seguida é o 2937 

Hudson Cunha. Hudson está aqui? Aqui perto, Hudson, por favor. Vamos lá Elmo.  2938 

 2939 

Elmo Fernandes (Presidente da Associação dos Idosos do Cruzeiro) – Boa tarde senhor 2940 

Deputado Geraldo Magela, membros da mesa e distinta plateia. Em primeiro lugar quero 2941 

parabenizar a todos que aqui compareceram, trazendo suas questões para debate e os que vão vir 2942 

também. Muito importante. Isso veio enriquecer mais ainda o motivo desta nossa reunião. Eu, 2943 

Elmo Fernandes, Presidente da Associação dos Idosos do Cruzeiro, morador de Brasília desde 2944 

70, morador no Cruzeiro Novo e Cruzeiro Velho, dividindo uma coisa pela outra, há 36 anos, 2945 

funcionário público aposentado. Falha técnica. Venho informar aos senhores que a Associação 2946 

dos Idosos do Cruzeiro tem a sua sede no Setor Habitacional Coletivo e Econômico Sul, Quadra 2947 

805/807 Bloco 2B Área Especial Cruzeiro Novo, local onde nós funcionamos desde a sua 2948 

inauguração em dezembro de 90. Tendo como objetivo específico orientar e apoiar os idosos e 2949 

atende-los, visando conferir-lhes bem estar social, educacional, esportivo e recreativo, 2950 

despertando-os para a busca de soluções para os seus problemas, promover atividades sociais e 2951 

culturais, tais como livros, cursos, dinâmica de grupo, capoterapia, coral da terceira idade, 2952 

passeios turísticos e realização do baile da eleição e coroação da Rainha da Terceira Idade anual, 2953 

sob a coordenação da Gerência de Promoção da Assistência Social, com o apoio da 2954 

Administração da Região Administrativa do Cruzeiro. Tudo isso que eu falei resume-se em 2955 

qualidade de vida. É o que nós podemos proporcionar ao idoso. É o que ele mais pede e 2956 

sabiamente sabe usufruir. Daí, hoje em dia, nós, daqui a algum tempo, podemos até afirmar que 2957 

já não vai mais existir a terceira idade, como o idoso está praticando todas essas atividades e está 2958 
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melhorando a sua expectativa de vida, já vamos raciocinar com a quarta idade. Tem o seu 2959 

estatuto consolidado e foi registrado e arquivado com o número 2.040 do Livro A03, em 10 do 2960 

nove de 90, protocolado e microfilmado com o número 84.632 em 29 do dez de 2003 no Cartório 2961 

Marcelo Ribas, 1º ofício de registro de pessoa jurídica, com endereço no Super Center Edifício 2962 

Venâncio 2000, Brasília/DF. O que nós pleiteamos. A Associação dos Idosos do Cruzeiro reitera 2963 

o pedido feito através do processo 030087993/87, que se encontra atualmente no SDHAB, DCT, 2964 

para a criação do lote do Centro de Convivência do Idoso junto ao PPCUB. Informamos que no 2965 

Lote nº 02 da SERS 805/807 destinado a escola que ali existe foi feito há algum tempo, não sei 2966 

precisar a data, uma rua dividindo o referido lote ao meio e que foram criados três novos lotes, 2967 

subdividos. Lote 2A, Centro de Ensino nº 06, Lote 2B, Centro de Convivência do Idoso, e Lote 2968 

2C, Grupo Interescolar do Cruzeiro. Entretanto, à época, não foi feito oficialmente o 2969 

desmembramento do Lote nº 02, ficando o Centro de Convivência do Idoso, agora sim lote 2B 2970 

construído dentro do lote da escola. Pedimos, portanto, que seja dado andamento com norma 2971 

específica a criação do lote do Centro de Convivência do Idoso, que é o Lote 2B. Então, o nosso 2972 

pedido e espero que seja atendido, realizado, porque são 20 anos, muitos já passaram fazendo 2973 

esse mesmo pedido, já sucumbiram pelo meio do caminho. Quem tem olhos para ver, de repente 2974 

eu estou aqui na plateia torcendo por mim e eu quero realizar um sonho que já vem sendo 2975 

acalentado algum tempo, que é o nosso direito de ter uma coisa que é nossa, que a gente possa 2976 

usufruir e é nosso. 2977 

 2978 

Mestre de Cerimônias – Obrigado Elmo.  2979 

 2980 

Elmo Fernandes (Presidente da Associação dos Idosos do Cruzeiro) – Muito obrigado pela 2981 

atenção.  2982 

 2983 

Mestre de Cerimônias – O próximo é o Hudson e, em seguida, o Carlos Paulista. Está por aí o 2984 

Carlos Paulista? Obrigado.  2985 

 2986 

Hudson Cunha (Representante da Prefeitura Comunitária em Defesa do Cruzeiro) – Falo 2987 

em nome da Prefeitura Comunitária em Defesa do Cruzeiro. Inicialmente, Magela, eu queria 2988 

inclusive parabenizar sua presença, porque os outros secretários mostravam mais amor por 2989 

Brasília que você, mas saiu daqui na hora. Então, era um amor muito fácil de demonstrar. E você 2990 

está presente, assistindo aqui e esperamos que tenha todo o empenho porque confiamos em você. 2991 
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Outra questão é o seguinte. Algo que aconteceu na plenária do dia oito de maio, eu espero que 2992 

não aconteça nessa. Eu fui censurado. Eu havia feito uma crítica como se fazias as audiências 2993 

públicas no Distrito Federal, como aconteceu no Lote 1B da Quadra um do Cruzeiro, onde se 2994 

tentou a mudança de destinação e a prefeitura comunitária esteve presente e nessa audiência, em 2995 

massa, inclusive deve ter 10 a 15 pessoas aqui que estiveram nessa audiência, foi rejeitada a 2996 

mudança de destinação desse lote. Foi feita uma ata pela administração regional de então, com a 2997 

assinatura de pessoas da SEDUMA, onde colocou que foi aprovada a mudança de destinação 2998 

desse terreno. Não sei como está o processo desse terreno. Gostaria até depois de saber na 2999 

Secretaria, mas colocar isso aqui. E nessa parte que eu havia referido a isso foi retirado do texto, 3000 

dizendo que não teve áudio. Eu falei com pleno áudio aqui no momento. Mas, agora, voltando à 3001 

questão aqui central, a prefeitura comunitária, para elaborar suas propostas, ela discutiu com  3002 

vários segmentos dentro da sociedade do Cruzeiro, tanto com... Realizou audiências públicas 3003 

pela Câmara, com o apoio da Câmara Distrital sobre segurança pública, sobre transporte e 3004 

conversou com várias categorias, quiosqueiros, pastores evangélicos, idosos, membros da 3005 

ARUC, oficineiros, mecânicos e etc. E a partir dessa conversa nós chegamos à conclusão que o 3006 

Cruzeiro se encontra na ilegalidade. Praticamente. Ou é grade, ou é avanço, ou é comércio, sem 3007 

alvará, como as escolas. Tudo estaria na ilegalidade. Já coloquei isso em outra oportunidade, em 3008 

outro debate que o Secretário Magela esteve presente, mas era bom lembrar isso aqui. E nós 3009 

levantamos algumas propostas em relação ao urbanismo no Cruzeiro que garantisse a 3010 

sustentabilidade da cidade. A primeira proposta é que nós achamos que deve ter o direito de 3011 

crença, deve ser respeitado. E quando se fez o projeto de Brasília se pensou muito na igreja 3012 

católica, não se pensou muito nos outros credos. O credo evangélico não foi pensado quando se 3013 

criou Brasília. Então, no Cruzeiro e também quando foi criada a cidade, se pensou só nas igrejas 3014 

católicas praticamente e não tem espaço para igrejas evangélicas. Elas estão funcionando 3015 

irregularmente dentro do Cruzeiro. Algumas igrejas com até 150 mil de multas por estar 3016 

funcionando sem o alvará da área. Os oficineiros e mecânicos. Os oficineiros que tem umas 3017 

pequenas oficinas também não possuem espaço definido estão sendo considerados ilegais. Os 3018 

quiosqueiros não há uma regulamentação quanto a quisoqueiro e alguns quiosqueiros ou ocupam 3019 

área demais e outros ficam com áreas de menos. Por outro... Então, há a necessidade de 3020 

aplicação da lei que seja levado pela equipe que está elaborando e que existe uma lei 3021 

regulamentando a questão dos quiosques, seja avaliado que se aplique essa lei. Tem várias 3022 

propostas aqui. Ei vou pular algumas. Sobre a OAS três, reitero a proposta que a SEDHAB, 3023 

agora, entrar em contato com o Banco Central, porque a área da OAS três está voltando a ser 3024 
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propriedade do Banco Central para que haja uma discussão sobre gabarito. O gabarito não deve 3025 

ser mantido em 12 andares. Poderia haver um entendimento com o banco central. Sobre o 3026 

sistema viário, o Cruzeiro reivindica uma saída direto para a EPIA no sentido Norte-Sul. Não 3027 

tem essa saída. Temos que dar grandes voltas para sair do Cruzeiro. Quanto à lei das grades é 3028 

uma defesa da prefeitura comunitária. E aqui tem outras propostas e, inclusive, uma que haja 3029 

uma discussão pela equipe que está fazendo o estudo na mudança do sentido do VLT. Se ele 3030 

passasse pelo setor de Shoppings, ali na nova rodoviária, fosse até o Cruzeiro, passando pela 3031 

Octogonal, Cruzeiro e seguisse no sentido da Esplanada, se havia essa possibilidade para ver se é 3032 

menos danosa ao meio ambiente. Tá bem. E ao projeto de Brasília. Além disso, temos 55 3033 

propostas que serão apresentadas por escrito posteriormente à equipe. [aplausos] 3034 

 3035 

Mestre de Cerimônias – Ótimo. Tá bom. Obrigado. O Próximo inscrito é o Carlos Paulista, em 3036 

seguida a Maria Luzia.   3037 

 3038 

Carlos Paulista (Morador da Candangolândia) – Eu pedi para a moça segurar o microfone 3039 

porque hoje eu estou completando, em 26 de março, 76 anos. [aplausos]. Mas com os meus 76 3040 

anos chegou também, está chegando, o danado do Alemão, o Alzheimer. Se eu segurar esse 3041 

bichinho aqui, ele vai cair. Por isso que eu pedi para essa moça bonita segurar. Eu ia falar muita 3042 

coisa, mas respeitando esse espaço, eu vou só brincar, fazer uma chantagem com o meu amigo, 3043 

Secretário Geraldo Magela. Uma amizade de mais de 30 anos. A brincadeira que eu faço, 3044 

Magela, é... Bom. Eu vou trabalhar em cima da Praça dos Estados. A Praça dos Estados fica na 3045 

Candangolândia, ao lado do Museu da Memória Viva Candanga. É um lugar que ao meu ver e ao 3046 

ver dos pioneiros, no meu caso, que eu tenho 54 anos aqui em Brasília, eu cheguei em 1957, eu 3047 

sou um peão na construção de Brasília. [aplausos]. A praça dos estados, ela, junto com a 3048 

memória, com o Museu da Memória Viva Candanga é, como eu já disse, é o sítio mais 3049 

importante da capital da república. Eu digo mais importante porque foi ali que o povo, 3050 

acreditando no sonho do grande estadista JK, chegaram. Chegamos. Foi ali que chegou eu, de 3051 

São Paulo, e minha querida mulher, de Minas Gerais. Nos encontramos ali na cidade livre. A 3052 

Praça dos Estados. Se vocês irem por lá, vocês verão que estão todas as bandeiras dos estados 3053 

brasileiros lá. Não é Jarbas? Jarbas Max, um dos maiores historiadores de Brasília. Está tudo ali. 3054 

Agora, o que está me deixando tão triste e machucado, Secretário, é que pessoas sem nenhum 3055 

compromisso que essa coisa que me movimenta, movimenta a professora lá, que pediu para você 3056 

cuidar das áreas tombada, não foi professora? Não foi.  3057 
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 3058 

Mestre de Cerimônias – Por favor, conclua. 3059 

 3060 

Carlos Paulista (Morador da Candangolândia) – Essas pessoas não tem nenhum 3061 

compromisso com essa história, Jarbas, e eles estão ocupando a Praça dos Estados, colocando. É 3062 

uma praça. Note-se. Não é puxadinho não. Puxadinho é uma coisa. É uma praça que começou, 3063 

Secretário, com o nossos grande amigo, falecido, professor Lauro Campos. O senhor lembra 3064 

quando a gente frequentava a casa dele. Ele que começou a Praça dos Estados, talvez há vinte e 3065 

tan... Mais. Depois, falecido já, falecido. Depois, um outro deputado, também merece respeito e 3066 

parabéns, que criou um projeto de lei e que foi sancionado pela Câmara Legislativa, criando a 3067 

Praça dos Estados. Tem número, tem tudo.  3068 

 3069 

Mestre de Cerimônias – Hudson.  3070 

 3071 

Carlos Paulista (Morador da Candangolândia) – Deputado Jorge Cauhy. E aí eu quero falar 3072 

para o deputado. Nomeie. Perdão, perdão. Para o secretário. Perdão, Secretário. Perdão. Eu quero 3073 

falar para o Magela nomear um delegado seu, uma pessoa para ir lá na Candangolândia 3074 

conversar com o pessoal do grupo de defesa da memória candanga para não deixar acontecer 3075 

aquela desgraceira que o administrador da Candangolândia está permitindo que se faça na 3076 

cidade, na cidade dos pioneiros, na cidade da história mais importante do Distrito Federal. Muito 3077 

obrigado e um beijo para todo mundo do pioneiro candango. [aplausos] 3078 

 3079 

Mestre de Cerimônias – Luzia. Depois da Maria Luiza o Ronan. Ronan está aí? 3080 

 3081 

Maria Luzia (Representante de Escolas Particulares do Cruzeiro que Funcionam em 3082 

Residências) – Eu vou aproveitar para falar bem rapidinho. Só reforçando o que o colega lá da 3083 

comunida... da Associação Comunitária falou. Eu sou Representante de Escolas Particulares do 3084 

Cruzeiro que Funcionam em Residências. Nós estamos muito preocupadas porque nós 3085 

funcionamos lá há três décadas e nós não queremos funcionar na ilegalidade. Já tivemos alvará. 3086 

Depois tiraram o alvará da gente. Agora, estamos na ilegalidade, mas não queremos continuar 3087 

assim. Estamos ali prestando um serviço de muita importância para as mães porque é do bairro, é 3088 

do Cruzeiro e agora estamos, assim, preocupados com o que fazer. Eu gostaria de saber qual a 3089 

solução para nós. Investimos, trabalhamos sério, pagamos nossos impostos e agora. Depois de 3090 
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trinta anos o que fazer com a gente? Era só isso a minha pergunta. O que fazer com essas 3091 

escolas?  3092 

 3093 

Mestre de Cerimônias – Obrigado Maria Luzia. Agora é o Ronan. Pode passar o microfone 3094 

para ele, ali, por favor. Ronan, você tem que vir rápido que o seu tempo já está andando. Em 3095 

seguida, Natanei. Natanry. Desculpe. Pode, pode vir.  3096 

 3097 

Natanry Osório – Boa tarde a todos. Falou aqui um que disse que era um peão e agora vai falar 3098 

uma pioneira, que moram em Brasília desde 59, professora, com seu contrato assinado por Israel 3099 

Pinheiro, e ambientalista. Muito obrigada, Carlão. Nós nos dirigimos à mesa, cumprimentamos 3100 

também a esse extraordinário trabalho pela empresa contratada. Embora, como disse o Flósculo, 3101 

poderia ser feita pelo próprio Governo do Distrito Federal e esse recurso aplicado de outra 3102 

forma. Bianca falou muito bem sobre a importância da questão do anfiteatro, de Brasília como 3103 

palco, da preservação da linha do horizonte. O Frederico falou sobre a não abordagem da área 3104 

ambiental. E Mônica Veríssimo falou sobre a importância da bacia do Paranoá como realmente a 3105 

proteção e eu me lembro bem que no nosso encontro em março de 2010, você também, Bianca, 3106 

falou muito sobre isso, sobre a importância dessa preservação da bacia do Paranoá como a 3107 

proteção da área tombada pela preservação do próprio plano Piloto, como foi muito bem 3108 

colocado aqui, é Plano Piloto, como projeto piloto a ser multiplicado e você também falou sobre 3109 

isso em março de 2010. Então, a nossa grande preocupação e indagação é se realmente o estudo 3110 

de vocês está abordando isto, porque sem essa preservação e essa colocação como Mônica falou 3111 

muito bem, nós estivemos juntas com o atual superintendente do IPHAN, ele ficou de imediato 3112 

tomar providências. Entretanto, no PDOT consta o setor habitacional Dom Bosco, que enquanto 3113 

administradora do Lago Sul chegou às minhas mãos a planta original onde este setor é nada 3114 

mais, nada menos que setor urbano Dom Bosco. Apenas o u recebeu um tracinho e se 3115 

transformou Setor Habitacional Dom Bosco, só que no seu plano original são lotes de 12 mil 3116 

metros quadrados e agora estão sendo transformados em lotes de 500, 600 em região também de 3117 

encosta, porque na imagem vocês mostraram que o Varjão deixou de estar na encosta e desceu e 3118 

nós também queremos, pela sustentabilidade do Lago Paranoá, pela qualidade de vida do Plano 3119 

Piloto, que o Setor permaneça como na sua originalidade, Setor de Mansões Dom Bosco e não 3120 

Setor Habitacional Dom Bosco e que a própria licença encomendada pela Terracap seja 3121 

reavaliada, reanalisada para que esses lotes que estão já planejados desapareçam. Muito 3122 

obrigada.  [aplausos] 3123 
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 3124 

Mestre de Cerimônias – Antônio Osório está aí? É depois dele. Obrigado. Vamos lá Ronan.  3125 

 3126 

Ronan de Mendonça (Presidente da Comunidade Cristã Fonte de Água Viva do Cruzeiro) 3127 

– Boa tarde Secretário Geraldo, os membros da mesa e a todos vocês caros cidadãos de Brasília. 3128 

Eu sou o Ronan, Ronan de Mendonça. Eu sou o Presidente da Comunidade Cristã Fonte de Água 3129 

Viva no Cruzeiro e também da Associação de Pastores do Cruzeiro e estou aqui, hoje, 3130 

representando a nossa classe. Sabemos, hoje, que nós somos mais de 600 mil evangélicos dentro 3131 

do Distrito Federal e quero lembrar a cada um aqui, a todas as autoridades, que, infelizmente, 3132 

nós temos sido lembrados simplesmente na hora do voto, na hora da urna e eu sei que hoje há 3133 

uma necessidade urgente para que todos vocês venham trazer soluções para nós e uma delas é a 3134 

criação de lotes destinados para igrejas. Eu acredito e dentro da minha visão, antes de ter a 3135 

administração pública, ela está se esquecendo do ser. O nosso nobre secretário, ele disse aqui no 3136 

início, na primeira fala pela manhã que nós estamos vivendo um momento, um marco histórico 3137 

para Brasília. Eu acredito que esse marco e esse momento, ele sempre vai ser importante na vida 3138 

de cada um de nós e de cada cidadão que hoje reside aqui. Nós precisamos voltar os nossos olhos 3139 

verdadeiramente para o nosso povo, porque nós estamos aqui criando os nossos filhos, criando as 3140 

nossas famílias e estamos vendo a cada dia os nossos governantes abandonando de fato o povo. 3141 

Primeiramente e em primeiro lugar sempre é o querer de cada um. Nós estamos aqui para trazer 3142 

soluções. E eu sei que as nossas autoridades, como nós estamos vendo nesses últimos dias, 3143 

inclusive essa semana, uma falta de ética e de moralidade em pleno Senado, Congresso e por 3144 

todos os lados. Nós vemos uma grande máfia imobiliária. Nós vemos os governantes banindo 3145 

aqueles que trabalham honestamente. Eu estou aqui, hoje, simplesmente, para pedir, como já foi 3146 

frisado aqui por um dos membros da prefeitura do Cruzeiro, que venha regularizar nossa situação 3147 

dentro daquela cidade. Nós estamos ali, infelizmente, hoje, irregulares. Simplesmente porque um 3148 

órgão chamado AGEFIS chega lá, lacra nosso estabelecimento, fecha as nossas portas e tem a 3149 

coragem de dizer que nós estamos fora do zoneamento, uma vez que eles estão funcionando aqui 3150 

no Setor Hoteleiro Norte. Eu não sei se ali é o local adequado para que eles estejam. Eu quero 3151 

pedir a vocês que venham a olhar de uma forma especial para cada um de nós, porque na hora da 3152 

decisão, na hora de votar, quem coloca os governantes lá somos nós. Quem vota. Inclusive eu já 3153 

votei muito e votei na última candidatura no Geraldo. Eu quero dizer. Eu não estou aqui fazendo 3154 

política, mas eu quero pedir que a gente venha ser lembrado, que vocês venham verdadeiramente 3155 

olhar para nós como cidadãos de Brasília, porque nós estamos aqui não para fazer um espetáculo 3156 
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para o mundo lá fora, mas, em primeiro lugar, façam o espetáculo para a nossa sociedade. Façam 3157 

o espetáculo para o povo do Itapoã, para Sobradinho, para o Riacho Fundo, para o Cruzeiro, para 3158 

o Plano Piloto. Façam o espetáculo para nós, sociedade, amados governantes. [aplausos] 3159 

 3160 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. O Antônio e em seguida Davi.  3161 

 3162 

Antônio Carlos Osório Filho (Associação dos Proprietários do Setor de Mansões Isoladas 3163 

Norte) – Só para esclarecer, eu falo em nome da Associação dos Proprietários do Setor de 3164 

Mansões Isoladas Norte.  3165 

 3166 

Mestre de Cerimônias – Pois não. Davi está aqui? Pode ir Antônio.    3167 

 3168 

Antônio Carlos Osório Filho (Associação dos Proprietários do Setor de Mansões Isoladas 3169 

Norte) – Meu nome é Antônio Carlos Osório Filho. Eu nasci e vive em Brasília desde 1964. Eu 3170 

vou me dirigir preferencialmente aos técnicos. Parece que o objetivo maior da audiência seria 3171 

esse. Existe um setor aqui em Brasília que fica entre o Iate Clube e a UnB e é lamentável a 3172 

situação que esse setor se encontra hoje, sobre pressão contínua de mendigos e indigentes, que 3173 

vem encontrando nas áreas públicas de Brasília um lugar para se manter, vamos dizer assim, 3174 

muitas vezes com uma atividade de pedinte, muitas vezes até praticando pequenos furtos e 3175 

atividades ilícitas. Pois bem. Por incrível que pareça, os próprios órgãos do DF. Dizem eles que 3176 

os próprios órgãos do DF pediram que eles saíssem daquelas vias de maior circulação porque 3177 

aquilo estava gerando constrangimento pelas notícias que saiam e pediram que eles se 3178 

instalassem ali porque tem uma visibilidade menor. Então, o setor está tomado, toda a área entre 3179 

a UnB e o Iate Clube está tomada e está num processo contínuo de favelização. E, agora, por 3180 

fim, eles se instalaram... Alguns se instalaram no próprio setor de mansões isoladas, que é um 3181 

setor residencial que tem 40 anos, mas que não pegou, não pegou. Os terrenos são 10 mil metros, 3182 

são só 17 terrenos e a gente vive hoje um impasse com o governo. O governo diz que não tem 3183 

verba para urbanizar a área porque são muito poucos proprietários. Ah! Vocês são só 17. Todo 3184 

mundo é gente rica. Não vamos dar prioridade. São só 17 votos. Em suma seria isso, né? Apesar 3185 

de se multiplicar pelas famílias. Área de construção lá é alta. A taxa de ocupação lá é 70%. A 3186 

altura das edificações oito metros e meio. O volume de construção permitida é muito alto. Foi o 3187 

que foi previsto quando foi criado. Entretanto, naquela época se previu que se construiriam 3188 

palácios e, na realidade, isso se mostrou que não existe necessidade. As pessoas não querem 3189 
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construir palácios. Pois bem. O que a gente pede como uma maneira de sair desse impasse é que 3190 

o governo, assim como fez com Park Way, setor de chácaras e outros setores com lotes muito 3191 

grandes, que se mostraram na prática indesejáveis, que o governo democratize o acesso a essa 3192 

área, que tem uma estrutura viária muito generosa. A L4 Norte está ao seu lado, de alto tráfego. 3193 

E altere esse uso, que hoje é unifamiliar, para multifamiliar. Os detalhes seriam discutidos a 3194 

nível técnico. E, finalmente, a grande preocupação que surpresa e um pouco de decepção que eu 3195 

tive hoje foi porque essa reivindicação, ela foi protocolada em 2009 e não consta nem na 3196 

documentação disponibilizada pela empresa no site for shared e nem no documento que consta 3197 

no próprio site da SEDUMA. Essas reivindicações não constam. Essa e mais uma outra, que é do 3198 

Setor Bancário Norte, que tem alguns lotes lá que estão com ausência de normas de edificação. 3199 

Eu possuo um terreno lá, gostaria de construir estacionamentos e, enfim, liberar áreas até para 3200 

que essas pessoas se instalam, que estão com dificuldades aí, não consigo construir, o governo 3201 

me impede de construir porque diz que não tem normas e gera todo tipo de dificuldade na 3202 

interpretação dessas normas. Foram supridas recentemente por um parecer da SEDUMA, mas 3203 

ainda resta um grave problema de acessibilidade desses lotes, cujo aproveitamento hoje está 3204 

limitado por interpretações, apenas abaixo da Esplanada. É um... Como se fosse um buraco do 3205 

tatu. Então, eu peço atenção para essas normas desses lotes específicos do Setor Bancário Norte, 3206 

que me parece que há um equivoco técnico e uma possível solução para o problema. E tendo 3207 

concluído despeço-me até para que sobre mais tempo para os próximos. Muito obrigado.  3208 

 3209 

Mestre de Cerimônias – Muito obrigado. O Davi está aqui.  3210 

 3211 

Interlocutora não identificada – Questão de ordem.  3212 

 3213 

Mestre de Cerimônias – Questão de ordem.  3214 

 3215 

Interlocutora não identificada – Só para esclarecer em que número que as inscrições estão aí.  3216 

 3217 

Mestre de Cerimônias – O Antônio era o de número 29. Nós vamos, nessa rodada, até o 3218 

número 31, que completa, então, 20 falas da última rodada e vamos para a mesa. Então, é o Davi 3219 

e a próxima pessoa chama Rodrigo, Rodrigo Fonseca. Está presente? Pronto. Então, venha para 3220 

cá Rodrigo. Vamos firme.  3221 

 3222 
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Davi – Boa tarde, senhor Secretário, toda a mesa e todos os cidadãos aqui de Brasília. Há 17 3223 

anos nós fomos concedidos através de uma consulta prévia, a administração do Cruzeiro, o 3224 

direito de implantação de uma empresa no Cruzeiro, cidade carente e oferta de serviço 3225 

automotivo, por não haver setor de oficina próprio. Hoje também vemos com a alteração de uso 3226 

no SOF Sul, Setor de oficinas mais antiga de Brasília, sendo transformada pela exploração 3227 

imobiliária descoordenada que o próprio governo fecha os olhos. Eu faço uma pergunta. Há 3228 

possibilidade de destinação de área própria para as oficinas do Cruzeiro? O SOF Sul será 3229 

mantido como setor de oficinas ou como setor residencial? Eu me espanto, porque, na verdade, 3230 

no Cruzeiro foi feito uma consulta, SEMATEC deu autorização, tudo foi feito conformes. Nós 3231 

estamos 18 anos ali e foi dado alvará e hoje não tem mais direito a alvará. Nós ficamos... Hoje eu 3232 

sei que tem muitos servidores aqui. Nós que vivíamos do comércio temos uma sombra chamada 3233 

Agefis nos ameaçando a fechar. Vivemos do comércio. Crio os meus filhos, sou nascido em 3234 

Brasília, tenho 46 anos. Aí você entra em conflito, sendo que no SOF Sul você tem Alvará 3235 

permanente, mas virou agora um setor de habitação, porque eu não sei quem é que governa 3236 

Brasília. Se é o nosso governo, que a gente votou ou se são os empreiteiros. Eu tenho dúvida. 3237 

Essa dúvida está me deixando sem dormir. Eu... [aplausos]. Alguns momentos nós deixamos... 3238 

Somos colocados em xeque, pelo fato de saber que hoje o poder econômico, ele tem operado 3239 

fortemente em Brasília. Eu ainda acredito no voto. Ainda acredito que existem pessoas sérias 3240 

atrás dessas mesas, atrás desses órgãos. Gostaria de ver essa palavra de preservação porque é o 3241 

setor mais antigo de Brasília, o setor de oficinas mais antigo de Brasília está virando, não está 3242 

sendo preservado. Está virando setor de habitação. Boa tarde e obrigado. [aplausos] 3243 

 3244 

Mestre de Cerimônias – A última fala nessa rodada é do Rodrigo.  3245 

 3246 

Rodrigo Fonseca (Arquiteto Urbanista) – Bem. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Fonseca. Eu 3247 

sou arquiteto urbanista e não represento nenhuma associação, nem nada. Eu sou um cidadão. 3248 

Queria parabenizar a empresa pelo trabalho apresentado. É bastante coerente, conciso e rico de 3249 

informações. O Secretário Geraldo Magela e seus gestores. A minha colocação é a seguinte, é 3250 

quanto aos... Inclusive, acho que talvez mais diretamente para a Etelvina e para o Décio, que 3251 

foram as pessoas que abordaram a questão que eu vou tocar. Diz respeito aos lotes nas 3252 

entrequadras da Asa Norte e Asa Sul, que são, a princípio, destinados para lazer e tem... hoje eles 3253 

tem o seu uso com o percentual definido, só que para um tipo de atividade que, hoje em dia, não 3254 

é tão interessante quanto foi no passado. Na realidade, esse lote, ele, originalmente, era um lote 3255 
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destinado a lazer e serviços e comércios e tudo mais. Quando... após o tombamento, em 89, hoje 3256 

uma norma que definiu que houvesse um percentual fixo para cultura. Na época, 40%, se eu não 3257 

me engano. Essa norma foi revista e esse percentual foi alterado. Enfim. O que acontece é que o 3258 

tipo de uso definido, exigido para esse lote não permite, hoje em dia, que esses lotes específicos 3259 

sejam ocupados, porque são economicamente inviáveis. Eu já fiz alguns estudos a respeito. Já 3260 

apresentei para alguns grupos e grupos rela... 3261 

 3262 

Mestre de Cerimônias – Um minuto.  3263 

 3264 

Rodrigo Fonseca (Arquiteto Urbanista) – Só um momento. Grupos que tem interesse 3265 

específicos nesse lote, que seriam grupos de casa de espetáculo ou que quer que seja nesse 3266 

sentido, eles dizem que o local é pequeno demais para poder suprir a necessidade tanto de 3267 

atividade quanto de estacionamento. O lote tem uma dimensão não tão grande que os atenda. E a 3268 

restrição faz com que ninguém mais tenha interesse em poder ocupa-lo. Então, a solicitação era 3269 

que durante o PPCUB, durante a elaboração do trabalho isso pudesse ser revisto e que essa 3270 

exigência de percentual para essa atividade institucional e, no caso, institucional e não sei mais o 3271 

que – Depois eu explico – caísse e que fosse... E que deixasse de ser obrigatório, passa-se a ser 3272 

optativo. Obrigado. [aplausos] 3273 

 3274 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 3275 

Habitação) – Nós vamos ouvir, agora, então, uma rodada na mesa, comentando as intervenções. 3276 

Pois não, Secretário. Então, é só para registrar aqui a contribuição do colega de profissão aí, o 3277 

professor Clóvis Araújo, que sugere a sistematização de um modo pedagógico do acúmulo 3278 

dessas audiências públicas e dos próprios estudos para que possam ser disponibilizado à 3279 

população e em especial às crianças e os jovens, que, como ele mesmo escreve aqui, em última 3280 

análise são os garantidores da qualidade da Brasília do futuro. Então, está registrado professor e 3281 

nós vamos repassar tanto à coordenação técnica interna da Secretaria, do Plano de Preservação 3282 

da Secretaria, quanto a empresa. Basicamente, do ponto de vista da gestão aqui, eu queria 3283 

esclarecer algo que nós já debatemos inicialmente no início da audiência. O que existe entre o 3284 

governo do Distrito Federal e a RSP Arquitetura e Projetos é um contrato no qual a RSP está 3285 

contratada para desenvolver produtos para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. 3286 

A responsabilidade pela validação daquilo que sai como proposta do governo, aquilo que é 3287 

documento oficial que o governo oferece ao debate é de responsabilidade da Secretaria. Então, 3288 
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dessa maneira é entendimento, vou reprisar o que eu já disse inicialmente aqui ao início dessa 3289 

audiência pública, é entendimento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação que ela 3290 

cumpriu todos os requisitos legais estabelecidos pelo Estatuto das Cidades e pelo Plano de 3291 

Desenvolvimento e Ordenamento Territorial do Distrito Federal, disponibilizando no prazo de 30 3292 

dias em seu site, no seu sitio, o sedhab.df.gov.br, os documentos que foram discutidos nessa 3293 

audiência pública. Então, para que os senhores e as senhoras entendam bem qual é a relação que 3294 

existe com a RSP, que é de uma prestadora, alguém que está construindo um documento para o 3295 

governo e é o governo que coloca esse documento para o debate com a sociedade. Não é a RSP. 3296 

A RSP não é uma entidade do governo. Ela é uma prestadora de serviço para o governo. Isso nós 3297 

temos que deixar claro. De outra maneira, nós temos que deixar muito claramente que a 3298 

Secretaria, apesar de não ter sido oficiada pela 3ª Pró-Urb, já tomou conhecimento do teor do 3299 

que a 3ª Pró-Urb relata e eu quero dizer aos senhores e senhoras que em nenhum momento a 3300 

recomendação que a Pró-Urb coloca, ela invalida a realização dessa audiência pública. Então, é 3301 

só para deixar claro isso aqui também porque não foi dessa maneira que foi colocado aqui no 3302 

início da audiência. Então, em nenhum momento nas seis páginas da recomendação da 3ª Pró-3303 

Urb do MPDFT é colocada a invalidade ou a não possibilidade de discussão de mérito do 3304 

diagnóstico por parte dessa audiência pública. Repassar aqui para os colegas da SEDHAB. Pois 3305 

não.  3306 

 3307 

(intervenções fora do microfone) 3308 

 3309 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 3310 

Habitação) – Concordo e estão todos eles garantidos aqui como o próprio representante da 3311 

equipe técnica. Se o senhor lembrar, ao final da primeira rodada, de manhã, na finalização dos 3312 

trabalhos da manhã eu fiz uma pergunta à equipe técnica da empresa se as diretrizes daquilo que 3313 

era essencial ao trabalho ou daquilo que nós considerávamos como as macro linhas do trabalho 3314 

de diagnóstico, se eles estavam garantidos dentro do documento e dentro da apresentação que 3315 

nos foi trazida pela empresa. E foi afirmativa a resposta, que aqui estavam garantidos os 3316 

princípios, as diretrizes, as macro linhas do trabalho. Então, sigamos. Eu só quis trazer 3317 

novamente porque a polêmica que eu já achava superada retornou o debate, então. De uma vez 3318 

por todas só para poder esclarecer.  3319 

 3320 
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Mestre de Cerimônias – Então, secretário. Com licença. Eu vou pedir ao senhor que não 3321 

dialogue desta forma. Nós temos um tanto de gente inscrita e só de levantar a questão aí já 3322 

começam as pessoas a querer intervir. Então, vamos manter, por favor.  3323 

 3324 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 3325 

Habitação) – Ok.    3326 

 3327 

Mestre de Cerimônias – Então, é que não é possível.  3328 

 3329 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 3330 

Habitação) – Ok. Obrigado Marco.  3331 

 3332 

Mestre de Cerimônias – Então.  3333 

 3334 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 3335 

Habitação) – Então, eu vou repassar.  3336 

 3337 

Mestre de Cerimônias – Só um momentinho, Secretário.  3338 

 3339 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 3340 

Habitação) – Pois não.  3341 

 3342 

Mestre de Cerimônias – Ninguém está sendo impedido de dizer nada. Quem quiser falar sobre 3343 

isso, teve as inscrições, as pessoas vem aqui, usam microfone. Então, o que nós precisamos só é 3344 

garantir que os inscritos possam falar. A mesa precisa fazer seus comentários, por favor, porque 3345 

nós temos mais 38 pessoas para escutar até o final da nossa plenária.  3346 

 3347 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 3348 

Habitação) – Obrigado, Marco. Eu estou repassando... Então, eu vou repassar a palavra aqui aos 3349 

meus colegas de secretaria e creio que em seguida os colegas da RSP também farão uso da 3350 

palavra.  3351 

 3352 
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Fernanda Guimarães (Subsecretária de Planejamento Urbano da Secretaria) – Bom. 3353 

Retomando a discussão de mérito. A gente... Voltando à Vila Planalto, a Liliane Rebouças falou 3354 

do Plano de Ação que não saiu do papel. Eu concordo com ela. É justamente isso que eu tinha 3355 

colocado. Foi feito um plano de verificação e um plano de ação. É necessário darmos resultado 3356 

para essas ações. Elas, realmente, não saíram do papel. Apenas com relação à Secretaria de 3357 

Turismo e ao levantamento aerofotogramétrico, como eu coloquei. Essas ações, eu acho que elas 3358 

devem ser tomadas para que a gente não perca esse trabalho já elaborado. Com relação à situação 3359 

da Vila Planalto dentro da estratégia do PDOT, Plano Diretor de Ordenamento Territorial, 3360 

realmente a vila planalto não se enquadrou dentro da estratégia de ARIS, Área de Relevância e 3361 

Interesse Social para a Regularização Fundiária, mas isso não é uma questão de julgamento. É 3362 

simplesmente porque a área é regularizada. Ela tem projeto urbanístico registrado em cartório. 3363 

Os lotes estão registrados em nome da Terracap. O que não existe é o repasse dos lotes da 3364 

Terracap para os proprietários, para moradores ou seja quem for. Então, simplesmente por essa 3365 

questão e organização ela não entrou na estratégia de ARIS dentro do PDOT. É um tratamento 3366 

diferenciado que a gente tem que dar para a Vila Planalto... Isso. Que... É. Nessa atualização do 3367 

PDOT não é o momento de colocar dentro da estratégia de ARIS, porque, como eu falei, não é 3368 

adequado. É um enquadramento diferenciado. A gente vai tratar com relação à titularidade, a 3369 

dominialidade, transferência de lotes. Não é uma estratégia dentro do PDOT como área. Eu acho 3370 

que é isso que tinha para colocar de mais importante. A empresa quer colocar alguma coisa? 3371 

 3372 

Interlocutora não identificada – A vila planalto, além do mais, ela tem a especificidade que ela 3373 

tem o duplo tombamento. Ela tem o tombamento exclusivo do conjunto da Vila, que data de 88, 3374 

e tem... ela está inscrita, está dentro do conjunto que é tombado em nível nacional e patrimônio 3375 

da UNESCO, portanto, o escopo, o tratamento da Vila Planalto tem que ser dentro do PPCUB 3376 

como uma ação prioritária dentro do plano de preservação.  3377 

 3378 

Luís Merino Xavier (RSP) – Bom. Eu destaquei aqui algumas questões que eu acho que vão ser 3379 

bem importantes e vão qualificar o trabalho. Eu acho que a Tânia lembrou muito bem um dos 3380 

instrumentos do estatuto das Cidades, que são os estudos de impacto de vizinhança, que acho 3381 

que... Também remete ao que o Bene tinha colocado antes, de utilizar plenamente esse 3382 

instrumentos que já existem e que são utilizados com sucesso em diversas outras cidades, em 3383 

diversas escalas, que não deixaria. Também poderíamos remeter ao fato de que poderia já estar 3384 

sendo utilizados os estudos de impacto ambiental, quer dizer, já estão regrados em nível 3385 
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nacional, mas os planos locais deverão incluir esse outro instrumento. Acho que é, em uma 3386 

escala diferente, é algo que pode ser considerado nas questões que a Eliete trouxe do comércio 3387 

local visto como gregário ou residencial. Eu acho que são dessas ambiguidades das escalas que 3388 

aqui tem que ser trazida a discussão sempre e ver de que ponto de vista a gente tem que se 3389 

colocar, como prioritariamente o que deve prevalecer em termos de animação urbana ou 3390 

tranquilidade, dois valores que as cidades tem e que ali entram em conflito. Então, são questões 3391 

que a gente tem que administrar, talvez os estudos de impacto de vizinhança possam auxiliar 3392 

numa escala menor isso. O Antônio Ailton, que é o Presidente da Associação dos Clubes Sociais, 3393 

eu acho que ele alertou para um processo bastante preocupante de desafetação dos usos ou de 3394 

finalização dessas concessões dos clubes e transformação disso através de licitações, enfim. A 3395 

gente tem que ficar bastante atentos porque é uma das áreas mais sensíveis na escala bucólica 3396 

por estar justamente junto à Orla. Bem. A Natanry e o Antônio, do Setor de Mansões Isoladas 3397 

Norte, eu acho que trouxeram questões semelhantes. A questão dessas grandes áreas que, em 3398 

alguns casos, foi permitido o desmembramento, como o Park Way, a redução sem perder a 3399 

permeabilidade, a baixa densidade. O que tu propusestes foi um pouquinho diferente, não é 3400 

Antônio? Tu estava propondo converter o uso de unifamiliar em multifamiliar. Ali eu acho um 3401 

pouquinho delicada essa tua proposta, mas, eventualmente, aqueles lotes que realmente são 3402 

muito grandes, eventualmente, permitir um desmembramento poderia ser colocado em discussão. 3403 

Bom. E eu acho que foram essas as questões. Um destaque também para a fala do Paulista a 3404 

respeito dessas descaracterizações que vem ocorrendo na Praça dos Estados na Candangolândia e 3405 

eu acho que houve muitas intervenções alertando para esse tipo de problema. Houve muitas 3406 

solicitações de alteração de usos, de permitir determinados usos que eu acho que vai dentro do 3407 

espírito que a gente tem tratado a questão do Plano, porque não permitir eventualmente uma 3408 

creche numa residência, enfim, isso tem sido tenso em alguns momentos, em alguns setores, mas 3409 

eu acho que é um debate que a gente deve sempre trazer no sentido de permitir de uma forma 3410 

controlada, de uma forma adequada uma maior diversidade de usos, uma não setorização muito 3411 

excessiva em Brasília. Então, várias pessoas solicitaram essas regularizações desse tipo. Eu 3412 

achei... Na contramão do que foi dito, eu vou fazer um comentário pessoal. Várias pessoas 3413 

reclamaram da Agefis. Eu fiquei surpreso porque até então o comentário a respeito dessa agênci 3414 

era de omissão e não foi esse o tom dos comentários que foram feitos aqui. Eu vou passar para... 3415 

Eu não sei se a Briane.  3416 

 3417 
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Briane Bicca (RSP) – Vou me referir a uma questão aqui que foi colocada, não estou 3418 

identificando a pessoa que colocou a questão, mas é sobre o SOF, setor de oficinas, que vem 3419 

sofrendo uma alteração de usos, especialmente na área próxima ao Park Shopping e onde havia 3420 

um estádio precário. Pelezão, se eu bem me lembro. É. Que foi da... Pois não. Ali não é SOF. A 3421 

Lídia está especificando que ali não é SOF, é setor de clubes e estádios. Então, houve uma 3422 

alteração de uso entre esse uso de setor de clubes e estádios para habitação. Me parece que é um 3423 

bom exemplo de busca de soluções pontuais quando não é analisado o conjunto e especialmente 3424 

a repercussão dessas mudanças de uso sobre aquele setor e eu volto a me referir à questão da 3425 

EPIA. Não é possível que aquela área ali venha absorver habitação multifamiliar caso a EPIA 3426 

continue a ter essa sobrecarga que tem hoje, essa inadequação à presença de habitação junto dela 3427 

por ser um corredor de transporte pesado especialmente. Então, se há intenção de que, não nesse 3428 

caso, mas no caso do SOF que tu falaste, de que venha a se transformar em setor habitacional 3429 

multifamiliar, primeiro haveria que resolver a questão do perfil da EPIA para que ela realmente 3430 

atenda esse perfil de ocupação na sua margem para depois alterar o uso desses espaços. Nós 3431 

comentávamos outro dia numa reunião de trabalho em Porto Alegre que se observa em Brasília e 3432 

me parece que é altamente positivo, que alguns serviços, algumas funções vem se deslocando 3433 

conforme a cidade vai mudando de perfil. Recordo que quando cheguei, em 71, a W3 Norte era 3434 

toda povoada por oficinas, prédios de madeira, até restaurantes de caça, era... enfim, essas 3435 

oficinas foram depois localizadas ou até algumas foram localizadas em cidades próximas. Depois 3436 

disso vieram as concessionárias, que também foram, então, mais recentemente, deslocadas para a 3437 

cidade do automóvel. Então, se percebe que, gradativamente, se faz uma adequação. Se nós 3438 

tivéssemos permanecido com a W3 como ela era, o setor de comércio da W3 Norte há 50 anos 3439 

atrás, 40 anos atrás, seria inconcebível, portanto, essa questão do Setor de Oficinas me parece 3440 

que se relaciona com essa necessidade de transferências de alguns usos que já não são mais 3441 

adequados àquela situação específica, mas com cuidados para que a nova função não se instale 3442 

em detrimento daquela área. Ao contrário, ela permita uma qualificação daquela área. Então, me 3443 

parece que se há intenção e poder ser estudada essa questão porque já é uma tendência de 3444 

instalação de habitação naquela área do setor de oficinas, necessariamente tem-se que estudar, 3445 

porque aquele traçado que está lá, absolutamente, não é coerente com o novo setor habitacional. 3446 

Então, há que fazer uma alteração radical. Evidentemente que os senhores vão me dizer: mas não 3447 

poderiam 300, 400 ônibus da Viplan estarem numa área que se tornou uma área de qualidade 3448 

dentro do conjunto urbano e metropolitano. Portanto, claro que outros espaços poderão ser 3449 

utilizados para garagens de ônibus. Agora, simples mecanicamente transferir um uso para o outro 3450 
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sem um estudo urbanístico. Sem um estudo de gabarito. Sem um estudo da qualificação, 3451 

especialmente sem resolver a questão da EPIA – eu estou colocando uma questão pessoal, mas 3452 

dentro do grupo já foi discutido isso e me parece que é essa a tendência do grupo e eu coloco à 3453 

discussão dos senhores.  3454 

 3455 

Mestre de Cerimônias – Podemos voltar para o plenário?   3456 

 3457 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 3458 

Habitação) – Queria só responder ao Rodrigo Fonseca, arquiteto, sobre as EQSs e EQNs. 3459 

Rodrigo, essa é a uma questão para o PPCUB finalmente resolver. Já existe um processo na 3460 

Secretaria. Você deve estar a par. E esse é o fórum para a gente finalmente bater o martelo sobre 3461 

essa questão, tá ok?  3462 

 3463 

Mestre de Cerimônias – Pronto. Pois não.  3464 

 3465 

Maria Etelvina (RSP) – Está ligado. Uma questão que foi colocada e eu acho que não foi 3466 

abordada ou eu me passei, que é com relação à questão das áreas verdes e a identificação delas 3467 

ou não como áreas não edificáveis. A situação, eu acho, eu considero uma situação bastante 3468 

delicada diante dos termos do Decreto Distrital e da Portaria Federal. Nós temos a identificação 3469 

de áreas vazias nestes instrumentos como áreas não edificáveis. O grupo já, em seu trabalho, que 3470 

foi apresentado aqui, no diagnóstico, identifica a importância da manutenção de espaços vazios, 3471 

de áreas vazias. São análises técnicas que não compete a mim. Só estou lembrando. O que nós 3472 

temos que lembrar também é a evidente identificação tanto no relatório do Plano Piloto como 3473 

nos documentos posteriores do Lúcio Costa da necessidade de complementação, digamos, do 3474 

trabalho que foi proposto. Então, me parece que as situações, o trabalho deverá conduzir para a 3475 

identificação das áreas efetivamente consideradas não edificantes com base nos documentos que 3476 

foram identificados como documentos norteadores do trabalho e, a partir de então, definir... eu 3477 

penso que é tarefa do plano definir expressamente quais as áreas são. Espaços abertos, áreas não 3478 

edificantes, áreas verdes, enfim, que devam ser efetivamente protegidas. Eu tenho conhecimento 3479 

do levantamento que nós fizemos também de um número muito grande de ações que foram 3480 

propostas pelo Ministério Público relacionadas à ocupação ou à identificação de usos para áreas 3481 

nessa condição. Eu penso que em função de dois princípios ambientais que se aplicam à 3482 

preservação do patrimônio, princípio da prevenção e o princípio da precaução, que essas ações 3483 
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deveriam, essa é uma posição minha, que eu estou colocando aqui e cuja responsabilidade eu 3484 

assumo exclusivamente para mim. Eu penso que em função desses dois princípios, o princípio da 3485 

prevenção, que se aplica quando há uma grande possibilidade de se perder o bem que se pretende 3486 

tutelar ou o princípio da precaução quando há dúvida de que se possa perder este bem, em 3487 

função desses dois princípios essas ações foram propostas e no meu entendimento deveria, hoje, 3488 

se examinar, digamos assim, antes de se identificar qualquer possibilidade de alteração do uso, 3489 

identificar eventuais riscos de perda do patrimônio, baseado nos documentos que nós 3490 

consideramos documentos referenciais. Só queria esclarecer. Então, eu não penso. Eu tenho 3491 

dúvida e me sinto, e me sinto... Eu acho que seria precipitado dizer que todas as áreas vazias 3492 

existentes em 1987 ou em 1982, identificar que todas essas áreas são áreas não edificáveis. Nós 3493 

estamos numa cidade e a cidade cresce. Então, eu acho que no meu entendimento seria 3494 

precipitado isso, mas o princípio da precaução e o princípio da prevenção deverão orientar a 3495 

atuação do administrador para identificar efetivamente as áreas já que não podem, que não 3496 

devem ter alteração de uso e eu penso que com base nesses dois princípios é que o Ministério 3497 

Público vem ajuizando essas ações e algumas delas obtiveram tutelas antecipadas ou mesmo 3498 

decisões. É só essa questão que eu queria esclarecer.  3499 

 3500 

Mestre de Cerimônias – Vamos chamar de volta, então, a palavra para o plenário. O próximo 3501 

inscrito é Celso de Souza e... Pois não.   3502 

 3503 

(intervenções fora do microfone) 3504 

 3505 

Mestre de Cerimônias – Eu vou continuar a rodada e vou garantir para você que vou pesquisar 3506 

o que está faltando para na próxima vez que voltar para a mesa isso seja retomado. Tá bem.  3507 

 3508 

Interlocutor não identificado – Vai atrasar.  3509 

 3510 

Mestre de Cerimônias – Não. Vai atrasar se parar agora, gente. Vamos lá. Celso de Souza vai 3511 

falar depois do Geraldo Magela. Ah! Tá bom. Celso, vamos lá.  3512 

 3513 

Celso de Souza (Morador do Cruzeiro) – Bom. A questão que eu quero frisar aqui – os meus 3514 

colegas já falaram alguma parte – dos mecânicos do Cruzeiro e eu quero por em questão o 3515 

seguinte, que os mecânicos do Cruzeiro estão trabalhando irregular, tudo bem, na rua e nós 3516 
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precisamos que alguém olhe por nós porque nós precisamos de uma área para a gente trabalhar 3517 

mais tranquilo. A gente precisa que os governadores ou o Secretário Geraldo Magela que olhem 3518 

pela gente e vê se tem condição de designar uma área para a gente trabalhar, para a gente não 3519 

ficar trabalhando irregularmente e na rua. Então, o que eu ponho em questão é isso aqui, que nos 3520 

ajudem e, se preciso, nós montarmos uma associação para poder conseguir essa parte de uma 3521 

área para a gente pode trabalhar e que a gente está precisando muito, que tem muitos mecânicos. 3522 

Lá nós somos uma base de uns 50 a 70 mecânicos mais ou menos na área do Cruzeiro, Cruzeiro 3523 

Center, e precisamos que alguém faça alguma coisa por nós, que nós estamos precisando dessa 3524 

área para poder trabalhar, porque assim nós também podemos preservar um pouco da parte que 3525 

nos cabe. É isso que eu queria falar. Obrigado. [aplausos] 3526 

 3527 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Geraldo.  3528 

 3529 

Geraldo Magela (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação) – Eu pedi para falar 3530 

um minuto porque eu acabei sendo elogiado por ficar aqui. Vou ter que justificar que não vou 3531 

ficar até o final da audiência e estou aqui e ficarei ainda mais um tempo porque considero que é 3532 

minha obrigação ficar aqui como gestor público e, naturalmente, fico com muito prazer, porque 3533 

estamos com a responsabilidade de dirigir essa área, mas eu quero justificar que eu vou fi... A 3534 

minha previsão era ficar até o tempo que estava previsto para a audiência porque em seguida a 3535 

este horário eu tenho um debate na cidade de Ceilândia sobre uma situação que existe lá, que é a 3536 

destinação dos becos da cidade, que foi feita há 12, 13 anos atrás e que está ainda sem solução. 3537 

Como eu havia já assumido um compromisso, uma reunião marcada com um número grande de 3538 

pessoas, porque existem cerca de 2.600 famílias nessa situação irregular e é minha obrigação ir 3539 

lá. Então, eu quero pedir desculpas. Vou ficar ainda mais um tempo, mas não vou ficar até o 3540 

final. E quero também aqui assumir um compromisso. Aqui, hoje, é um debate de uma audiência 3541 

pública prevista na legislação. No entanto, nós não queremos restringir o diálogo às audiências 3542 

públicas. Essas audiências serão realizadas sempre que estiverem previstas na legislação e nós 3543 

vamos cumprir e vamos, inclusive, naquilo que tiver fazer adaptações, corrigir equívocos. Não 3544 

há nenhuma dificuldade nesse sentido. No entanto, nós queremos fazer com que a Secretaria 3545 

possa fazer o diálogo o mais aberto, o mais permanente possível, com todos os agentes sociais de 3546 

Brasília. Então, eu quero aqui assumir um compromisso. Eu tenho dito que não há nem tabus, 3547 

nem dogmas, nem verdades absolutas e nem verdades da Secretaria. A nossa obrigação é 3548 

dialogar. Então, para além dos temas aqui discutidos, para além desta audiência, todas as 3549 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Ha bitação  

Subsecretaria de Planejamento Urbano 

 
entidades que nos procurarem, nós vamos agendar, vamos fazer o diálogo, não necessariamente 3550 

vamos concordar com o que os senhores e a senhores nos trouxerem, mas não ter o compromisso 3551 

com o concordar não significa que nós não temos o compromisso com o diálogo. O 3552 

compromisso com o diálogo está absolutamente afirmado e confirmado aqui. Portanto, para além 3553 

desta audiência a Secretaria está aberta para dialogar sobre todos os temas atinentes à nossa 3554 

responsabilidade no governo. Me desculpem, mas quando eu tiver que sair eu vou sair sem avisar 3555 

já porque estou avisando aqui. Muito obrigado.  3556 

 3557 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Queria pedir para o Ênio vir para o microfone. O Ênio está 3558 

aqui? Está aqui? E em seguida vai ser o Cláudio Langoni. O Cláudio está aí. 3559 

 3560 

Ênio (Presidente do Conselho de Segurança do Cruzeiro) – Ênio. Eu sou o Presidente do 3561 

Conselho de Segurança do Cruzeiro. Agradecer aqui o nosso Secretário Magela por essa 3562 

audiência, a mesa toda aqui. Então, eu vou falar sobre a questão das grades do Cruzeiro. As 3563 

grades do Cruzeiro foi... O Cruzeiro foi feito, foi planejado. Então, a questão das grades depois 3564 

colocadas pela questão de segurança. Não são bonitas as grades não. Não são não. Mas é 3565 

necessidade, porque nós precisamos ir no Cruzeiro para... Só para se ter um exemplo de 3566 

segurança. O Palácio do Planalto, em 1990, entrou um ônibus lá. Eu acho que todos nós sabemos 3567 

disso. Logo em seguida eles fizeram um espelho d’água para evitar que outro ônibus, outro carro 3568 

dificultasse a visibilidade. É uma segurança. As grades do Cruzeiro é essa necessidade. Então, a 3569 

família do Cruzeiro, Secretário, ficam apreensivas toda vez com essa situação. Pessoal, será que 3570 

as grades vão sair, as grades vão cair. Como é que fica a situação? O senhor mesmo já foi lá, deu 3571 

apoio lá. Eu sei o seu empenho por nossa comunidade lá. A Comunidade agradece. Então, é que 3572 

a gente fica apreensivo, a família fica apreensivo, porque a rua do Cruzeiro passa beirando os 3573 

blocos. Então, ali é criança, idoso. Ao sair do bloco correndo, qualquer coisa, pode ser 3574 

atropelado. Então, essas grades... E também as pessoas, por ficar em área pública, todo mundo 3575 

pode entrar dentro do bloco. Fica uma coisa... É inseguro. A grade não é bonita? Não. Mas é 3576 

necessária. Então, a gente gostaria de colocar a mesa sobre essa situação. Às vezes, é pouca 3577 

coisa. A gente e fala assim: não, podia ser feito superquadra? Sim. Mas o cruzeiro não tem jeito 3578 

de fazer superquadra. É difícil. O planejamento lá hoje é difícil fazer superquadra igual é aqui no 3579 

Plano Piloto. Outro momento a gente fica satisfeito do tombamento, a gente pertencer a esse 3580 

tombamento da humanidade, é muito bonito, é muito bom, mas e as famílias e as vidas das 3581 

pessoas, como é que fica? Então, é nesse sentido que eu venho aqui colocar sobre essa audiência 3582 
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pública essa situação nossa das grades lá no Cruzeiro, tá? Muito obrigado a todos aí e eu espero 3583 

que a gente estuda essa maneira tranquila aí. Obrigado.  3584 

 3585 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Agora vai ser o Cláudio, em seguida Eurípedes de Freitas.  3586 

 3587 

Cláudio Langoni (Ambientalista) – Boa tarde, meu nome é Cláudio Langoni, eu sou 3588 

ambientalista. Eu quero cumprimentar a equipe técnica. Eu conheço várias das pessoas da equipe 3589 

técnica dos tempos em que eu trabalhei na prefeitura de Porto Alegre. Eu acho que o trabalho 3590 

está muito interessante. E também eu acho que é importante saudar o governo do DF por fazer 3591 

esse debate num ambiente mais arejado, porque os últimos anos foram difíceis para a gente fazer 3592 

esse debate. Eu não estou aqui nem como ambientalista e, enfim, meu mandato principal nessa 3593 

audiência aqui é que eu sou pai do Pedro e da Luiza, que são respectivamente com dois e cinco 3594 

anos, alunos da Vivendo e Aprendendo. Uma situação que já foi trazida aqui pelo meu colega de 3595 

associação, o Leandro. É uma situação muito peculiar porque ela traz... Embora seja uma 3596 

demanda específica, o próprio governo, que já conversou conosco, ele tem que ter uma saída 3597 

institucional para situações desse tipo e são situações pré-tombamento de áreas ocupadas por 3598 

instituições que se caracterizam numa esfera que, se poderia dizer, é pública não estatal. E essa é 3599 

uma discussão muito interessante para uma cidade que nos últimos tempos tem uma apropriação 3600 

privada do estatal absurda e que passou por situações muito difíceis. Nós passamos por uma 3601 

situação muito crítica no ano passado e a Vivendo só não foi interditada em função de uma 3602 

grande movimentação que culminou numa audiência pública na Assembleia Legislativa do DF, 3603 

onde os depoimentos, as principais pessoas que deram depois em defesa dessa associação foram 3604 

o Cristovam e o Ministro da Cultura, então Ministro da Cultura, Juca Ferreira. Foi bem na época 3605 

em que o nosso governador estava hospedado na Polícia Federal, o então governador. E eu acho 3606 

que é muito importante que se faça nesse debate do plano uma abordagem sobre como enquadrar 3607 

esse tipo de situação para que o governo tenha saídas institucionais para enfrentar esse debate, 3608 

mas eu vou aproveitar também para colocar duas questões que me parecem muito importantes 3609 

para Brasília, principalmente para o período, para esse grande período de megaeventos que o 3610 

Brasil vai ter até 2016, onde Brasília vai ser muito demandada para visitação em função, 3611 

sobretudo, do seu patrimônio, da sua condição de patrimônio da humanidade, que é o Problema 3612 

de que nós temos uma contradição. Nós temos uma cidade com grande disponibilidade de áreas 3613 

públicas de convivência pouco utilizadas, ao contrário da maioria das capitais brasileiras. E nós 3614 

também fomos derrotados. O grande espaço de convivência pública de Brasília foi o Shopping 3615 
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Center e os Shopping Centers de Brasília passaram a ser indutores de dinâmicas de ocupação 3616 

urbana. E o segundo, que eu acho que está muito vinculado a isso é um problema crônico que é o 3617 

da mobilidade de circulação. Tem muita relação com essa discussão toda.  3618 

 3619 

Por favor, conclua.  3620 

 3621 

Cláudio Langoni (Ambientalista) – Eu vou terminar. Brasília sofre um agravamento muito 3622 

superior ao das capitais brasileiras em torno do estrangulamento da mobilidade de circulação e 3623 

eu acho que essa é uma discussão específica e faço um parênteses aqui com uma frase para dizer 3624 

o seguinte: Brasília, das cidades sedes da Copa, é a única capital que pode ter no chamado 3625 

circuito entorno do estádio ou da arena da copa uma circulação restrita de veículos particulares e 3626 

uma circulação toda organizada para o transporte público, bicicleta e transporte a pé.  3627 

 3628 

Mestre de Cerimônias – Cláudio. Obrigado, Cláudio. Eurípedes. E, em seguida, Sebastião. 3629 

Sebastião Carneiro está por aí?    3630 

 3631 

Eurípedes Freitas (bancário e professor aposentado) – Eurípedes. Boa tarde a todos. 3632 

Eurípedes de Freitas, bancário e professor aposentado, morador de Brasília há meio século. 3633 

Quero me aliar àqueles que elogiaram o trabalho da empresa, embora não tenha conhecido 3634 

integralmente o conteúdo e àqueles que elogiaram também a presença do senhor Secretário 3635 

Geraldo Magela pela sua presença permanente aqui porque, para mim, não é surpresa, pelo que 3636 

conheço, do perfil de trabalho desse homem. Quero reforçar aqui a reivindicação dos moradores 3637 

das quadras 700, muito bem apresentado pelo companheiro José Maria, e não posso me 3638 

prolongar muito porque o cronometrista é muito rigoroso, mas eu quero apresentar duas 3639 

propostas que eu acho de fundamental importância. A primeira delas é revisão do traçado do 3640 

eixo W em frente ao CONIC e ao Conjunto Nacional. Muito bem. Quem mora em Brasília há 3641 

mais de 50 anos, deve se lembrar que o traçado daquele eixo era retilíneo, como é hoje o traçado 3642 

ainda do eixo L. Pela década de 1970, se não estou enganado, quando o governo não prestava 3643 

resposta para os anseios da população, criou-se ali um zigue-zague que, hoje, todo mundo 3644 

conhece. Então, se é de preservar o projeto urbanístico, a minha proposta é que seja revisto o 3645 

traçado daquele eixo, recuperando o traçado original que é retilíneo. Muito bem. Já ouvi de 3646 

algumas... Não sei o que levou o governante da época a promover essa alteração.  3647 

 3648 
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Mestre de Cerimônias – Um minuto.  3649 

 3650 

Eurípedes Freitas (bancário e professor aposentado) – Muito obrigado. Mas já ouvi pessoas 3651 

entendidas do assunto que aquele zigue-zague por veículos pesados compromete a qualidade do 3652 

asfalto e interfere também na qualidade e durabilidade do concreto ali existente, o que é causa 3653 

das constantes infiltrações ali. Essa proposta eu vou encaminhar à mesa. O outro é lembrando 3654 

que a W3 – aí já não é tanto o problema de projeto urbanístico, já é uma questão de atuação do 3655 

governo – a W3, hoje, não conta mais com os antigos sanitários públicos que existiam entre as 3656 

quadras. Então, quem tem que andar pela W3, meu amigo, se tiver uma necessidade, ou tem que 3657 

entrar numa loja, num estabelecimento comercial... 3658 

 3659 

Mestre de Cerimônias – Por favor, conclua.  3660 

 3661 

Eurípedes Freitas (bancário e professor aposentado) – Poder fazer sua necessidade. Portanto, 3662 

são duas propostas que eu encaminho para a mesa. Muito obrigado. [aplausos] 3663 

 3664 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. O próximo será o Sebastião. Então, Maria Celeste. Maria 3665 

Celeste.  3666 

 3667 

Sebastião Carneiro (Arquiteto) – Boa tarde equipe da mesa. Meu nome é Sebastião Carneiro, 3668 

sou arquiteto. Eu gostaria de pontuar algumas questões e depois fazer uma proposta. a primeira é 3669 

em relação à questão do transporte individual aqui na cidade que cada vez mais vem crescendo e 3670 

não haverá espaço para se colocar tanto carro dentro dos espaços destinados a estacionamentos 3671 

em Brasília. Então, eu pergunto à comissão se dentro dessa perspectiva há indicação para a 3672 

questão do transporte de massa com urgência, sob pena de que Brasília daqui a pouco não tem 3673 

mais condições de movimentar dentro da cidade, porque o número de carros está crescendo de 3674 

uma forma assustadora. Então, essa é uma primeira questão. A segunda é em relação gráfica no 3675 

setor monumental. É possível? Gráfica no setor monumental é possível? Se não, porque ainda 3676 

continua a Gráfica do Senado crescendo cada dia mais, sendo que deveria estar no setor de 3677 

indústrias gráficas. Então, acho que são questões que precisam ser levantadas para verificar essas 3678 

adequações aos espaços que são destinados. Outra questão em relação à pressão que está 3679 

havendo em relação aos espaços entre as quadras residências, que ainda existem espaços na Asa 3680 

Norte e que algumas coisas não foram completadas, como, por exemplo, a questão do clube de 3681 
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unidade vizinhança, que tem uma unidade 108/109 e 107 e que não teve correspondência no caso 3682 

da Asa Norte, né? Quer dizer, existe perspectiva nesse sentido? E, por último, eu gostaria de 3683 

lembrar o seguinte: para mim, eu acho que é importante esse debate que está acontecendo aqui 3684 

hoje, deverão acontecer outros. Eu estava lembrando, hoje, com o ilustre professor Coutinho, que 3685 

em 1974 nós tivemos um seminário no Senado Federal, onde o Lúcio Costa estava presente e que 3686 

foi muito interessante dentro daquele momento já levantar uma série de problemas que hoje a 3687 

gente está vendo que ainda continuam existindo em Brasília. Então, eu acredito que a questão 3688 

toda é a existência de um planejamento como processo. E planejamento como processo, eu tive a 3689 

oportunidade de participar em 92 na Câmara legislativa apresentando uma proposta de criação 3690 

dos conselhos locais de planejamento. Alguns foram instituídos. Aqui no Plano Piloto, pela 3691 

informação que eu tive do administrador não está existindo esse conselho. Eu acho que nós 3692 

precisamos retomar essa ideia dos conselhos locais de planejamento funcionando para que haja 3693 

espaço para debate dessas questões para que não fique essa agonia que teve aqui hoje, as pessoas 3694 

tentando se expressar e não existe um fórum legal que dê permanência ao planejamento.  3695 

 3696 

Mestre de Cerimônias – Por favor, conclua.  3697 

 3698 

Sebastião Carneiro (Arquiteto) – E só para terminar, segundo informação do próprio Coutinho, 3699 

existia anteriormente o CONPRESB, que seria o Conselho de Preservação de Brasília e eu acho 3700 

que precisaria ser retomada essa questão para que tenha esse fórum de discussão. Seriam essas as 3701 

propostas. [aplausos] 3702 

 3703 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Nós vamos ouvir a Maria Celeste. Está aqui o microfone. 3704 

Em seguida... Eu não consigo ler direito. É Loive Machado? Oi. Então, você está aí, por favor.       3705 

 3706 

Maria Celeste – Boa tarde. Em um dos documentos que estão disponíveis no site da Secretaria 3707 

consta uma afirmação que precisa se aperfeiçoar, ter mais estudos, mais análises sobre as 3708 

características de cada escala, das escalas de Brasília, a gregária, residencial e etc., para que se 3709 

possam ter referenciais mais claros, que tenha uma riqueza maior de entendimento de cada uma 3710 

dessas escalas. Eu considero também que a apresentação que vocês fizeram, o diagnóstico que 3711 

vocês fizeram até agora é realmente o melhor que eu já vi até hoje, mas se vê que ainda tem 3712 

muitas lacunas, até pelo tipo de questão que as pessoas colocam aqui das diversas áreas. É 3713 

preciso que se melhore isso e eu penso que o governo pode promover uma reflexão maior, que a 3714 
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gente vê em áreas urbanas de outros países, áreas urbanas importantes. Brasília é uma área de 3715 

grande importância internacionalmente. Que se fomente a reflexão teórica e análise dessas 3716 

diversas escalas. E para isso tem vários instrumentos. Podem ser feitas chamadas públicas, 3717 

podem ser instituídos prêmios para que se estude, que se descreva, que se proponha para cada 3718 

escala. Realmente, as escalas que o Lúcio Costa estabeleceu conseguiu fazer que a cidade 3719 

sobreviva até hoje com os seus traços principais preservados, mas uma cidade que pode, nos seus 3720 

espaços menores, pode ser muito enriquecida sem... Muito pelo contrário. Quer dizer, ser 3721 

enriquecida verdadeiramente sem perda de nenhum dos atributos, vários atributos que, inclusive, 3722 

foram perdidos, como, por exemplo, até esses aumentos das projeções, que eu considero 3723 

péssimo. Umas superquadras que tem prédios muito pertos um do outro...  3724 

 3725 

Mestre de Cerimônias – Um minuto.  3726 

 3727 

Maria Celeste – Nossa. Passa muito rápido. Então, eu acho que o governo deve incentivar a 3728 

reflexão sobre essas coisas. Eu acho fundamental. E ao mesmo tempo que disponibilize 3729 

informações, que se coloque informações na internet sobre o plano, o que é o plano, porque ele é 3730 

importante, onde ele é importante. Para que a população possa conhecer. Isso, ao mesmo tempo 3731 

fortalece o turismo e fortalece a identidade cultural. Brasília tem uma importância muito grande 3732 

na identidade Brasília. Outra questão que eu queria ressaltar que Brasília, a preservação de 3733 

Brasília está diretamente relacionada não só com o planejamento metropolitano, mas com o 3734 

planejamento nacional, com o planejamento regional no nível nacional. Enquanto houve regiões 3735 

muito deprimidas, que expulsam população permanentemente, a população daqui vai crescer 3736 

muito. E é só mais uma questãozinha. É sobre essas referências que eu acho que precisam ser 3737 

desenvolvidas. Brasília pode ter um sistema de transporte público excelente, de primeiro mundo, 3738 

de primeira qualidade, porém, ninguém tem coragem de pensar, primeiro que realmente o 3739 

problema das empresas proporem está... As empresas fazerem o planejamento realmente é um 3740 

problema gravíssimo, mas, por falta de referenciais não existem propostas mais amplas que 3741 

possam trazer realmente propostas do interesse coletivo sobre tipos de uso e sobre arquitetura, 3742 

padrões arquitetônicos e muitas outras coisas tem que ser pensadas e escritas. Obrigada.  3743 

 3744 

Mestre de Cerimônias – Obrigado Celeste. Machado, é sua vez e, em seguida, a Jacira da Silva. 3745 

A Jacira está aí?  3746 

 3747 
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Loive Machado – Boa tarde a todos. Quero parabenizar a equipe que fez o trabalho.  3748 

 3749 

Mestre de Cerimônias – Só um momentinho. Só um momentinho, por favor. A Jacira não está. 3750 

Então, a próxima pessoa é Suely Gonzaga. Está aí? Suely. Não está a Suely. Então, é Milton 3751 

Caetano Ribeiro. Pronto. Pode falar, por favor, querida.  3752 

 3753 

Loive Machado – Eu quero parabenizar a equipe que realizou o trabalho. No meu modo de ver, 3754 

muito bem feito. E aos que estão presentes aqui querendo colaborar. Eu estou passando aqui 3755 

algumas fotos. A gente fala muito da área bucólica. Até que ponto é área bucólica essa bagunça 3756 

que a gente vai vendo essas fotos. O que parece é que essas casas das 700 estão invadindo uma 3757 

floresta, porque olha isso aqui. Se nós estamos fazendo um plano para melhorar e preservar a 3758 

qualidade de vida, segurança, saúde está envolvida nessa qualidade de vida. Aí ó a construção 3759 

irregular. É o que vê o tempo todo. É moita... Quer dizer, todo mundo, todo dia está reclamando 3760 

que tem um assalto, que foi molestado. Como é que os bandidos não se sentem à vontade no 3761 

meio dessa vegetação aí. A gente pede para tirar, não tira. Então, a gente pede para tirar e não 3762 

tira, não adianta. Então, uma das questões é essa. Eu vou pedir aos senhores que definam o que é 3763 

área bucólica nas áreas verdes das 700. Quem está em superquadra está lá em cima. Nós estamos 3764 

na cara do indivíduo que está ali fazendo as coisas. Então, nós queremos grama e árvore, nada 3765 

mais. E tem que ter uma lei que puna quem faz isso, porque não podem tirar. Tem que ter 3766 

polícia... Seis minutos, né? Outra coisa. Mais tar... Aqui ó. Esses tipos de árvore aí já duas 3767 

pessoas, um senhor idoso já escorregou nesses jamelões aí e quebrou a bacia, ficou aleijado. 3768 

Acontece que a área bucólica está tomando conta e tem mais valor que a gente. Outra coisa, mais 3769 

na frente vocês vão ver aí, é com relação às invasões de área pública. Não é só os puxadinhos 3770 

que invadem área pública. Porque as pessoas acham bom ter esse estado de coisas aí? Porque 3771 

ninguém vê a invasão na frente das casas. Primeiro eles invadem com grade, depois cercam com 3772 

alambrado, depois cercam com cimento, faz os... Até o segundo andar na frente, invadindo área 3773 

pública. No segundo passo vocês vão ver o absurdo que é isso. Aí ó. Isso aí é uma rua interna. 3774 

Isso aí, à noite, não passa nem carro grande, imagine caminhão de incêndio. Já temos um 3775 

atestado do Corpo de Bombeiros que não tem como atender nas 700, porque não passa por aí e 3776 

não passa na área verde, porque está cheia de árvore. E aí vocês vão ver assim nas frentes das 3777 

casas esses pontaletes aí o IPHAN é contra isso. Diz que em área tombada não podia ter isso. é o 3778 

que a gente mais vê em Brasília. Aqui ó. Tudo aí é cercado até a frente. Aí vocês estão vendo 3779 

que é tudo tampado, né? O pessoal fala muito de comércio irregular. Aí pontalete ó. Tem hora 3780 
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que você não pode nem fazer retorno que bate nesses pontaletes. O que... Tem um aí que vocês 3781 

vão ver que são muretas. O que acontece? Tem as muretas dividindo um lote com o outro, o 3782 

bandido sobre na mureta, pula em cima da laje e vai passeando de uma casa para a outra. Ela 3783 

rouba uma, rouba a outra, rouba a outra e vai fazendo assim. Vocês vão ver também os becos, 3784 

que são o exagero da invasão da área pública. Nós somos a favor do projeto de lei e que passe 3785 

logo para o pessoal que está errado consertar. Tem uma foto aí que a pessoa invadiu equivalente 3786 

a dois lotes na lateral. Daria para ter dois lotes ali. Aí ó. É tudo desse jeito. Não se abre um 3787 

guarda chuva, não passa um deficiente, já morreu um senhor lá num beco desse que foi 3788 

assaltado, bateram com a cara dele na grade e é assim que a gente vive. Por isso que plantam 3789 

tanto, para tampar. Então, eu queria saber, queria uma resposta de vocês mesmo, se vocês vão 3790 

propor alguma coisa sobre isso, sobre a área bucólica. Aí ó. Olha a invasão. Está vendo? É 3791 

bonitinho, mas só que ele invadiu e fez a sala dele na área pública. Isso aí não é um não, gente. É 3792 

o geral das 700. O geral é esse. E se tem pousada que todo mundo reclama é porque não foi 3793 

fiscalizado. Se tivesse fiscalização não tinha sido instalado pousada. Nós temos o presidente do 3794 

conselho da nossa quadra que vai falar e entregar por escrito algumas sugestões. Obrigado. 3795 

[aplausos] 3796 

 3797 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Então, nós vamos ouvir o Nilton. Em seguida é o Renato. 3798 

Eu vou pedir, encarecidamente, às pessoas que ainda não falaram que caso vão tratar de algum 3799 

assunto que já tenha sido tratado que não use a palavra. Se é para entregar, entrega por escrito, 3800 

porque senão a gente vai ter muito tempo de repetição. E eu vou lembrar. Não é votação, é só 3801 

informação. E daqui a pouco nós vamos ficar sem luz. Vamos lá, Nilton. E em seguida, eu já 3802 

pedi, é o Renato. O Renato está aí? Cadê o Renato? Tá. Venha para cá. Vai lá, Nilton.  3803 

 3804 

Ildo Caetano (Representante das Oficinas do Cruzeiro) – Boa tarde. Meu nome é Ildo. Eu sou 3805 

Representante das Oficinas do Cruzeiro. Já foi falado, hoje, aqui sobre as oficinas do Cruzeiro. 3806 

Nós estamos ali há quase 20 anos e, trabalhamos legalmente. Quando chegamos ali nós tiramos a 3807 

nossa consulta prévia na administração. Nós fizemos tudo o que manda o regimento. Nós 3808 

procuramos a defesa civil. Foi feito vistoria pela administração, pelo bombeiro e por todos que 3809 

foram precisos para nós tirarmos o nosso alvará. Nós estamos ali como trabalhadores, como 3810 

cidadão já a todo esse tempo e agora somos tratados como pessoas ilegais, mas eu continuo 3811 

pagando imposto, continuo com os meus funcionários registrados, continuo pagando aluguel do 3812 

local aonde eu uso, mas agora sou ameaçado todos os dias pela AGEFIS, tratado como uma 3813 
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pessoa desonesta, não é assim? Ilegal é alguém desonesto. Coisa que eu não sou. Há vinte anos 3814 

trabalho como mecânico, que é o que eu sei fazer e bem feito e quero cobrar hoje aqui, deixar 3815 

claro, pedir ao PPCUB para que faça exatamente uma análise daquele lugar, porque se ali é uma 3816 

cidade tombada todos os anos nasce um prédio novo lá, prédios imensos, com 30 quitinetes, lojas 3817 

com aproximadamente dois mil metros quadrados de loja para alugar. Gente, vem cá, se nós 3818 

estamos lá há quase 20 anos e se aquela cidade necessita de uma oficina, porque eu tenho que ir 3819 

para lugares como Ceilândia, Taguatinga, como a nossa colega disse ali, que existem outros 3820 

lugares para lá. Eu quero ficar é ali. Eu sou mecânica de vocês que moram no Cruzeiro. Eu só 3821 

quero continuar legalizado ali como eu comecei há 20 anos. E se há alguma coisa a ser feita ali, 3822 

vocês precisam olhar, chamar a atenção de vocês porque lá no Cruzeiro existem vários lotes que 3823 

estão dentro do planejamento. Esses lotes serão vendidos para outros empresários, que vão 3824 

montar negócios legais, meganegócios e podendo ser direcionado a um problema que já existe, 3825 

que é o das oficinas. Nós não queremos Pró-DF. Nós queremos participar como eles. Mas, para 3826 

isso, precisa do estudo de vocês e aquele terreno ser direcionado. É lá que nós queremos ficar. 3827 

Nós não queremos daqui três, quatro anos vender como está sendo no SOF Sul não. Nós 3828 

queremos que vocês criem um projeto que ele esteja dentro... todo o cuidado que for necessário, 3829 

inclusive do meio ambiente, do planejamento, enfim, de tudo que é o que vocês sabem fazer, é 3830 

que eu deixo pedido nesse dia de hoje, aproveitando. Passei o dia inteiro hoje aqui esperando 3831 

essa oportunidade e pedindo o reconhecimento de vocês. Eu agradeço a oportunidade. [aplausos] 3832 

 3833 

Mestre de Cerimônias – Obrigado Nilton. O Renato e em seguida é Mara Marquete. A Mara 3834 

está aí? Cadê a Mara? Ah, é você? Por aqui Mara, por favor. Pode falar.     3835 

 3836 

Renato Zerbinato (Coordenador da Sociedade das Bicicletas) – boa tarde. Meu nome é 3837 

Renato Zerbinato, sou coordenador da sociedade das bicicletas e estou secretário executivo da 3838 

UCB, que é a União dos Ciclistas do Brasil, que congrega dezenas de entidades e centenas de 3839 

indivíduos no Brasil todo que atuam na promoção do uso da bicicleta como meio de transporte. 3840 

A Briane falou aqui na parte da manhã que a gente precisa ter menos acesso ao automóvel e mais 3841 

acesso ao ser humano e que a acessibilidade universal é uma obrigação do século XXI. 3842 

Considerando isso e também que durante o período da manhã falou também sobre qualidade de 3843 

vida, qualidade ambiental urbana, acessibilidade e essa ocupação desenfreada que a gente vê 3844 

todo dia, que não tem fiscalização e nem punição do espaço público por veículos particulares que 3845 

tomam as áreas verdes, calçadas e obstruem rampas de acesso indo na contramão do atual 3846 
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modelo de mobilidade humana e acessibilidade universal, adotado por centenas de cidades em 3847 

todo o planeta. Então, a gente gostaria de saber se esse PPCUB aqui, ele compreende também 3848 

medidas de moderação de tráfego como a redução do limite de velocidade em áreas residências e 3849 

também a priorização do transporte não motorizado. Não só a bicicleta, mas tem outros meios 3850 

também. E, assim, a gente tem muita tranquilidade para afirmar que essas medidas não ferem. 3851 

Muito pelo contrário, elas contribuem para que o conjunto urbanístico de Brasília seja 3852 

preservado e que a população do Distrito Federal todo tenha considerável melhoria em sua 3853 

qualidade de vida. A minha intervenção é essa. Obrigado. [aplausos] 3854 

 3855 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. É a Mara. Em Seguida o Roberto Lúcio da Costa. o Roberto 3856 

está aí? Não está. Então, Deusane. Deusane está aí? Já foi? Jane Jucá. Está. A Jane vai chegar 3857 

mais perto. Você pode começar, por favor.  3858 

 3859 

Mara Marquete (Movimento Brasília Sempre Viva) – Boa Tarde. Meu nome é Mara eu faço 3860 

parte do Movimento Brasília Sempre Viva e também da ONG Sociedade das Bicicletas. A minha 3861 

pergunta é mais com relação às normas. Eu concordo um pouco com a Celeste que falou agora 3862 

há pouco, que... Acho que faltam normas mais claras, mais específicas para que as pessoas 3863 

possam ser notificadas ou... Sei lá. Que aconteça alguma ação. Então, eu esperava, assim, ver 3864 

nesse diagnóstico uma coisa mais aprofundada, ver a problemática, mas também ver as causas e 3865 

já ver um pouco das soluções. Quais são as normas que não podem ser modificadas de modo 3866 

nenhum e quais as que podem posteriormente, com o debate, serem modificadas para que a 3867 

população fique ciente disso, né? Com relação às normas que não podem ser modificadas, eu não 3868 

sei se o conceito da superquadra é um conceito que pode ser modificado. Por exemplo, está 3869 

sendo feito o novo Bairro Noroeste. Então, ele já... Foi visto isso no projeto? Será que não 3870 

caberia uma ação já de parada desse setor Noroeste até que seja revisto esse projeto? Bom. 3871 

Então... E eu acho que talvez a gente precisa de um pouco mais de celeridade nas coisas. As 3872 

coisas estão sendo feitas e se construírem vão ser derrubados os prédios que estão sendo 3873 

construídos lá no Setor Noroeste? Como é que vai ser isso? Obrigada. [aplausos] 3874 

 3875 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Nós vamos ouvir agora a Deusane e em seguida... Não. Já 3876 

foi. É você. É você. A Deusane já foi embora. A Jane e, então, Antônio de Castro. Antônio de 3877 

Castro está aí? Só um momentinho Jane. Luís Ribeiro. Luís Ribeiro não? Então, será o Jarbas a 3878 

próxima pessoa que nós vamos escutar. Por favor, Jane.  3879 
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Jane Jucá – Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês , principalmente porque eu acho que 3881 

essas audiências, eu não sei se vai continuar sendo audiência, pelo menos esse encontro que nós 3882 

estamos tendo é de um didatismo enorme para muitas pessoas que... Muita gente aqui que não 3883 

olha para cima, só olha para baixo e essa cidade a gente tem que aprender a olhar para cima. 3884 

Como a Briane mostrou, o potencial de perfis entre as escalas, o mesmo jogo das escalas, que eu 3885 

acho que a gente tem que começar a construir Brasília primeiro como uma cidade parque. O que 3886 

quer dizer uma cidade parque? É uma cidade aberta, com chão público, onde o parcelamento não 3887 

é lote, é projeção. Então, a gente tem que começar a adquirir essa linguagem que deveria ter sido 3888 

construída logo no começo, que a gente perdeu esse bonde. Eu acho que ainda está na hora. 3889 

Temos só 50 anos, não é Briane? Então, isso é de fundamental importância, adquirir essa 3890 

capacidade de chamar as pessoas pelos nomes, porque a gente sabe que os nomes se pregam as 3891 

coisas. Igual o Plano Piloto. O Plano Piloto é plano diretor e tanta gente chamar de Plano Piloto 3892 

se tornou o nome, quase praticamente o nome da cidade. Então, a primeira coisa, então, eu 3893 

começo a chamar a atenção a partir de Brasília junto ao PDTO. No PDOT ela está como área 3894 

central de planejamento. É temerário esse nome. Eu acho que tem que ser área administrativa, 3895 

área histórica e distribuir os centros, porque aí já achei uma conotação de polos econômico para 3896 

outras áreas do DF. Isso daí já começaria a nos deixar um pouco mais calmos aqui, enquanto 3897 

patrimônio, patrimônio de todos nós, não só para as pessoas que moram aqui, porque o trânsito 3898 

que vem para cá, olha, pode colocar qualquer tipo de modalidade, mas ainda vai vir muita gente 3899 

de fora com carros. Então, que pelo menos a gente descentraliza aquelas bolinhas que era grande 3900 

no Plano Piloto, que ela fique grande lá em Taguatinga, grande em Planaltina, sei lá. Certo? 3901 

Então, eu acho que vocês tem que sugerir alguma coisa que é fundamental, começando pela 3902 

nomenclatura mesmo, né? Depois as áreas tampões, que é muito importante, que já tem umas 3903 

visadas totalmente (incompreensível). E eu fiquei preocupada naquelas visadas que você 3904 

mostrou, Briane, não aparece o Congresso Nacional e eu fico preocupada por conta dessa 3905 

(incompreensível) aqui, com esses... O Legislativo aqui com esses prédios altíssimos na escala 3906 

bucólica, sabe, que isso daí não pode se espalhar, porque na frente da... como é que se chama? 3907 

Na frente das embaixadas, que faz parte da escala bucólica. E cadê a praça dos três poderes? 3908 

Cadê? Cadê a definição triangular. E dizer que tem que colocar nos planos urbanísticos. A gente 3909 

não vê a praça, o triângulo mais em canto nenhum. E quando coloca o triângulo vai além da 3910 

praça dos três poderes. O que não é verdade. Aquilo dali é agregada à praça, de influência da 3911 

praça, mas está fora. Isso está bem claro na Portaria e no Decreto escrito aí em Brasília 3912 
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Revisitada, eu não me lembro. Então, essa questão também do escalonamento da cidade em todo 3913 

projeto urbano. Por mais que a gente saiba que tem as normas, a gente, cada lote que vai ser 3914 

construído tem que rever, fazer estudos de visadas, estudos de vizinhanças, certo? Porque é um 3915 

privilégio que se tem. Cada uma das pessoas que adquiriram o lote aqui, tem interface com os 3916 

verdes, seja aonde for, seja... Mesmo no espaço gregário, ela é mais generosa do que em 3917 

qualquer outra cidade do Brasil. [aplausos] 3918 

 3919 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Jarbas. Em seguida José Francisco Barbosa. Só um 3920 

momentinho Jarbas. José Francisco Barbosa? Não. Joana Tanure. Tá bom. Vamos lá Jarbas.  3921 

 3922 

Jarbas – Bom. Foi muito rica essa tarde. Eu com 50 anos como professor, como jornalista, 3923 

historiador foi a primeira vez que eu vi o verbo abrir ser conjugado de uma maneira inusitada, 3924 

mas o Nelson Rodrigues, um mês depois de Brasília ser inaugurada disse que o povo brasileiro 3925 

construindo Brasília perdeu o complexo de vira-lata. Eu acho que nós voltamos a ter o complexo 3926 

de vira-lata. O trabalho da comissão foi muito bom não na questão da jurídica. A deputada Érika 3927 

Kokay, quando era deputada distrital, fez um levantamento e existe 250 leis inconstitucionais da 3928 

Câmara Distrital ferindo o tombamento. Então, como é que vai se discutir essa preservação com 3929 

essas leis em vigor? E o que acontece? A luta nossa foi para criar a superintendência do IPHAN. 3930 

O Superintendente do IPHAN coonesta toda essa bandalheira. Quando existia o CONPRESB 3931 

apenas o Doutor Ernesto Silva votou contra o Paulo Octávio fazer apartamento de quatro quartos 3932 

na beirada do Lago. Então, por questão de moralidade, decência em não usar o complexo de vira-3933 

lata tem que derrogar essas 250 leis inconstitucionais e trocar o Superintendente do IPHAN. É 3934 

uma questão de honra. [aplausos]. E a insegurança colocada na apresentação da mesa foi como o 3935 

trabalho foi criterioso. Eu respeito as pessoas que tem honestidade profissional. A Briane tem. Se 3936 

Brasília está... ainda não está totalmente descaracterizada se deve a ela e aos companheiros dela 3937 

no GT que deram condições ao Zé Aparecido a tombar isso como patrimônio cultural da 3938 

humanidade. E o governo paga, eu pago o IPTU e IPVA, imposto de renda, o Lula bateu a minha 3939 

carteira, violou a Constituição me cobrando INPS novamente e o que acontece? Serás que essa 3940 

Secretaria, assim como ela manipulou o que ela pagou, o que eu paguei, o que nós pagamos para 3941 

a equipe da Briane fazer um trabalho, ela depois dessa audiência, ela tem o direito de manipular 3942 

o que nós falamos, o que a comunidade colocou? Essa é a dúvida, é a questão de princípio ou 3943 

todo mundo aqui é um bando de vira-lata. [aplausos].  3944 

 3945 
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Mestre de Cerimônias – Depois da Joana nós vamos ouvir o Everaldo Canase. Está aí o 3946 

Everaldo? Tá bom. Você pode ir lá Joana.  3947 

 3948 

Joana – Boa tarde a todos. Meu nome é Joana. Eu não represento nenhuma entidade da 3949 

sociedade civil. Eu estou aqui como arquiteta e pesquisadora e por uma preocupação. Específica 3950 

relacionada a uma das maiores áreas verdes de Brasília, sobre a qual eu realizei uma pesquisa 3951 

que eu conclui em 2008, que é o Parque da Cidade. Nessa pesquisa, eu comparei o projeto 3952 

original do Bourle Marx com a implantação. Foram identificados diversos desvios gravíssimos, 3953 

que estão comprometendo a qualidade do Parque, tornando a área muito violenta no momento 3954 

atual. Então, eu gostaria de perguntar para a equipe que realizou o estudo se existe alguma 3955 

abordagem específica sobre esse parque? E também uma outra questão. Desculpe. Eu estou um 3956 

pouco nervosa. Sobre. É o seguinte. A obra do paisagista Roberto Bourle Marx, aquela que seria 3957 

a maior criação dele dentro do Plano Piloto está sendo muito descaracterizada, em estágio 3958 

avançado de degradação, enquanto isso acontece, o governo está criando uma nova área com o 3959 

nome do paisagista que nada tem a ver com os princípios de criação dele. Então, quer dizer, a 3960 

obra dele não está sendo preservada e cria-se um outro parque com o nome dele dentro do Plano 3961 

Piloto. Essas duas perguntas estão direcionadas à equipe que está realizando o estudo e tem uma 3962 

terceira pergunta que eu gostaria de direcionar à equipe, a alguém do GDF se pudesse me 3963 

responder. Porque que no Parque Bourle Marx não foi realizado nenhum tipo de concurso e uma 3964 

equipe, uma empresa privada está desenvolvendo o projeto sem haver licitação, qual foi o 3965 

critério adotado para a seleção dessa empresa? [aplausos] 3966 

 3967 

Mestre de Cerimônias – Muito obrigado, Joana. Nós vamos ouvir o Everaldo, em seguida o 3968 

Rafael Fernando. O Rafael entregou por escrito. Eu não sei se ele ainda está aqui. Já foi, né? 3969 

Érica. Érica Vingui. Marlene Reis. Várias pessoas vieram até aqui, à frente, e entregaram 3970 

perguntas... As questões por escrito. Só que nós não tivemos na hora a condição de anotar quem 3971 

eram elas e aí eu preciso chamar assim. Marlene não está aqui, né? Everaldo Cavazo já foi... 3972 

 3973 

Everaldo Cavazo – Sou eu. Não.  3974 

 3975 

Mestre de Cerimônias – Ah! É você. Não, é que você está duas vezes. É o número 52 e o 3976 

número... Isso. tá bom. Então, Joaquim Marinho.  3977 

 3978 
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Joaquim Marinho – Estou aqui.   3979 

 3980 

Mestre de Cerimônias – Tá bom. Você é o próximo. Vá lá Everaldo.  3981 

 3982 

Everaldo Cavazo (Representante do Fórum Democrático dos Moradores da Vila Planalto) 3983 

– Boa noite. Meu nome é Everaldo Cavazo. Eu represento aqui o Fórum Democrático dos 3984 

Moradores da Vila Planalto e também a CMP, Central de Movimentos Populares. Eu não vou me 3985 

alongar muito, até porque os companheiros da Vila que fizeram o uso da palavra aqui acabaram 3986 

colocando um monte de coisas que eram para eu colocar. Então, eu vou fazer apenas o resumo 3987 

disso. Antes disso, eu gostaria de fazer aqui uma menção de agradecimento à que a gente chama 3988 

de companheira Briane, que foi fundamental no processo de tombamento e, posteriormente, o 3989 

assentamento da Vila Planalto. Nós, da Vila, somos muito gratos naquela luta que a gente fez 3990 

com a Briane na década de 80. Então, é isso companheiros. Resumindo é o seguinte, a Vila tem 3991 

hoje um instrumento chamado termo de ocupação. Esse termo, ele prescreve agora em 2012 e a 3992 

Vila fica sem nenhum instrumento legal para permanecer naquele lugar, porque esse termo de 3993 

ocupação foi baixado por decreto e a gente fica muito feliz porque a SEDHAB, ela passou a 3994 

fazer, a pautar a Vila na agenda para estar discutindo as soluções da questão fundiária da Vila. A 3995 

gente fica muito feliz porque já se aponta para ter também um grupo de trabalho para a gente 3996 

estar discutindo, então, e construindo as soluções com relação à Vila Planalto. E é bom colocar 3997 

que a Vila Planalto, em 1999, ela não tinha segundo pavimento. E, hoje, ela tem um quadro que é 3998 

irreversível de segundo pavimento. Não dá para fazer vistas grossas a isso. e, hoje, ela já passa a 3999 

ser uma grande reivindicação da comunidade. E tem diversos culpados, mas apenas um não é 4000 

culpado, que é a sua população, que é a comunidade que está lá. Não se fiscalizou nesses 12 anos 4001 

e também tivemos que enfrentar a ganância da especulação imobiliária, mas temos hoje um 4002 

quadro que a Vila permanece ainda como histórica, como de interesse histórico e com os seus... 4003 

com a igrejinha, com o conjunto Fazendinha, com o arruamento, com o seu povo, que preserva 4004 

ainda a história da construção de Brasília. Então, é isso. Queria colocar isso. Queria dizer, aqui, à 4005 

mesa que o conjunto fazendinha, que são os prédios de interesse histórico está caindo na cabeça 4006 

das pessoas. A gente já fez demandas à RA I, já fizemos à SEDUMA e já fizemos a todos os 4007 

órgãos que são afetos a essa questão e a gente coloca isso aqui que a gente está perdendo um 4008 

patrimônio importante que precisa ser restaurado. Agradeço aos meus companheiros da Vila na 4009 

defesa da Vila Planalto, da sua permanência e da sua condição histórica. Obrigado. [aplausos] 4010 

 4011 
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Mestre de Cerimônias – Agora é o Joaquim. Joaquim Marinho. Está aqui? Está chegando. Pode 4012 

vir devagar, não tem problema. E a Marta Litvinsqui. Desculpe, como é que fala o nome. Tá 4013 

bom.  4014 

 4015 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 4016 

Habitação) – Marco, só para que a mesa e o plenário possam saber, nós estamos em que número 4017 

das inscrições já, por gentileza? 4018 

 4019 

Mestre de Cerimônias – Pois não. O Joaquim é número 57. Nós temos 69 pessoas que vão usar 4020 

a palavra, mas o grupo que vai completar o vigésimo faltam três. Então, daqui a três, em 4021 

princípio, a gente para, a mesa se manifesta e depois tem mais um bloco pequeno. Pois não. Isso. 4022 

Vai até o fim? Pode ser para todo mundo? Isso. Não. Parece melhor mesmo. Você não quer isso? 4023 

A gente faz uma chamada para ver quantos tem e decide em seguida, tá bom? Vamos ouvir aqui 4024 

o nossos companheiro e em seguida a gente faz uma verificação. Vai lá.  4025 

 4026 

Joaquim Marinho (Representante da Prefeitura Comunitária do Cruzeiro) – Bem. Eu sou 4027 

Representante da Prefeitura Comunitária do Cruzeiro, diretor de eventos e tal. Bom. Eu queria 4028 

começar assim. Eu morei algum tempo nos Estados Unidos e nunca esqueci. Os americanos 4029 

falavam assim: poxa, Brasília é a capital mundial das rampas. Isso, para mim, foi espetacular. Eu 4030 

não sabia que era a cidade que mais rampas tem. Todo lugar, né? No Plano Piloto, para ir nas... 4031 

Tanto que nós lá, da prefeitura, enchemos de rampa a nossa prefeitura para carrinho de bebê, 4032 

para carrinho de compras, para legiões, para carrinho de... desses deficientes, né? Está cheio. 4033 

Está aqui a prefeitura. O Salim Sadá, ele gosta dessas iniciativas. Mas ficou na minha cabeça 4034 

duas coisas, que é a cidade mundial das rampas e a cidade suprise, cidade surpresa. Você não 4035 

entende, é uma coisa que a gente não entende. Você está, assim, numa rua, de repente, você cai 4036 

para uma coisa, é surprise. Isso me encantava, porque brasileiro lá e tal. Há algum tempo atrás. E 4037 

fiquei com aquilo na cabeça. Eles tem o respeito pelo Brasil porque a América agora que está 4038 

tentando fazer rampas, né? E o Brasil já tem essa praticidade. Bom. Agora, como projeto, assim, 4039 

de sendo representante do Cruzeiro, eu sou do ramo evangélico e luto tremendamente, já pedi até 4040 

no Ministério Público para fazer uma série de cartazes ao setor de segurança. Peça ao Ministério 4041 

Público do DF que elabore cartazes para serem afixados nos barzinhos. É crime vender cachaça 4042 

para criança. Você vê lá nos bares uns garotos dessa altura. Ninguém pensa. Brasília os caras tem 4043 

dois metros e tem 14 anos de idade. Nos Estados Unidos, para beber tem que mostrar 4044 
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documento. Bem. E me revolta. É crime vender bebidas alcoólicas para menores. É crime vender 4045 

cigarros para menores. E agora com essa história de crack. Nos Estados Unidos craque só 4046 

Ronaldo, só Ronaldinho e tal. Não estou de brincadeira, mas o Ministério Público, assim, Deus, 4047 

que tem que ser mais forte, formar uma presença, né? E agora vamos mais lá. E a questão de 4048 

reciclagem. Desculpem. Eu não quero que... O Salim eu acho que já até foi, né? Mas ali, poxa, 4049 

tenta-se... É uma bagunça moço, ninguém recicla, não há reciclagem. Os carroceiros não são 4050 

etiquetados, não dão nome à bagunça e tal e se recusam a pegar vidro e nós temos que pais ir lá 4051 

catar vidrinho e tal. É uma bagunça e espero que o Salim e o Governo Agnelo, a Dona Dilma e 4052 

tal. Tem tudo aí que está aqui, o Magela e tal. Começa a ver que reciclagem não é coisa de Rio 4053 

de Janeiro não. É coisa de primeiro mundo. Acabar com os chicletes. Eu estava entrando aqui e 4054 

cheio de chicletes. Está proibido em Singapura, México, é proibido chicletes. E aqui ainda nós 4055 

não chegamos a ter uma mente aberta. Primeiro mundo.  4056 

 4057 

Mestre de Cerimônias – Conclua, por favor.   4058 

 4059 

Joaquim Marinho (Representante da Prefeitura Comunitária do Cruzeiro) – Eu confio e... 4060 

Bom. Para concluir... 4061 

 4062 

Mestre de Cerimônias – Obrigado.  4063 

 4064 

Joaquim Marinho (Representante da Prefeitura Comunitária do Cruzeiro) – Meu ramo é 4065 

mais evangélico. [aplausos]. Espera aí. Espera. Espera aí. Eu gosto dos aplausos. Por favor, não 4066 

vendam cachaça para criança que é crime de punição. É só isso. [aplausos] 4067 

 4068 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. A Marta vai ser a próxima pessoa a falar. Eu estou 4069 

consultando se o José... Isso. está presente? Então, você é o próximo. Eu só vou fazer um 4070 

levantamento dos inscritos, quantos estão aqui. Você pode esperar um minutinho, Marta?  4071 

 4072 

Marta Litvinsqui – Pois não.   4073 

 4074 

Mestre de Cerimônias – Orlando Ribeiro está aqui. Pedro Garcia. Rondon Antônio da Silva. 4075 

João Paulo. Antônio Menezes. Noel Cruz. Maria Lúcia Silveira. Elizabete dos Santos. 4076 

Wanderson Ferreira. Gisele Mol Mascarenhas. A Gisele não está aí. Então, vão faltar. Oi.  4077 
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 4078 

(intervenções fora do microfone) 4079 

 4080 

Mestre de Cerimônias – Como é o seu nome?  4081 

 4082 

(intervenções fora do microfone) 4083 

 4084 

Mestre de Cerimônias – Então, Fernando. Você está dentro do grupo que ao final das falas eu 4085 

vou consultar se você pode falar. Você lembra disso, né? Você foi informado quando se 4086 

inscreveu. Nós tínhamos um horário de inscrição, você se inscreveu depois do horário. Então, 4087 

quando esses terminarem nós vamos consultar o plenário se ainda é possível ouvir, tá? Então, 4088 

vamos lá Marta.  4089 

 4090 

Marta Litvinsqui – Bom. Boa tarde a todos. Eu sou Marta. Sou historiadora, sou moradora de 4091 

Brasília há 37 anos e eu estou aqui para expressar as preocupações do pessoal que moram 4092 

comigo na minha quadra. Eu moro na 410 Norte. Quando eu vi a apresentação do trabalho, eu 4093 

fiquei um pouco preocupa em relação ao que a gente vai ter daqui para frente em termos da 4094 

preservação de Brasília, por algumas questões. A primeira delas é o seguinte. O Conjunto 4095 

urbanístico de Brasília foi tombado, o que foi tombado em 1987 era a cidade que existia em 4096 

1987. Então, não era mais a cidade original do Lúcio Costa. Se fosse, seria muito mais fácil da 4097 

gente preservar. Isso agrega uma situação, uma questão ao debate da preservação do patrimônio 4098 

de Brasília. O que está se preservando é a questão urbanística. Está se preservando uma cidade. 4099 

Na cidade a gente faz diversas coisas. A gente mora, a gente trabalha, a gente vai ao médico, a 4100 

gente vai nos espaços escolares. A gente vai... A gente circula, a gente usa o transporte urbano, a 4101 

gente interage com as pessoas e isso traz uma outra dimensão muito importante, que eu não vi 4102 

tratada nesse diagnóstico e é por isso que a gente está aqui debatendo agora de tarde para vocês 4103 

coletarem maiores contribuições que é o seguinte. Brasília só existe... Não, eu estou falando 4104 

rápido porque senão o tempo não vai. Não dá. Só existe uma cidade em Brasília. No Distrito 4105 

Federal e essa cidade é Brasília, entendeu? Essa cidade é formada pelo Plano Piloto, pela 4106 

Candangolândia, por Taguatinga, por Planaltina. Todos somos uma cidade só e como tal é um 4107 

problema só que tem que ser tratado, que é o viver nesta cidade. Me causou espanto um certo... 4108 

Não diria espanto, mas um certo temor em relação ao diagnóstico que foi colocado porque a 4109 

abordagem que foi feita nele é muito mais do ponto de vista da preservação de uma paisagem 4110 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Ha bitação  

Subsecretaria de Planejamento Urbano 

 
que deve se manter sem colocar os desafios realmente que estão colocados para o viver no 4111 

Distrito Federal, viver nessa cidade que existe aqui, que é uma só Brasília e o que significa isso 4112 

do ponto de vista da gestão desse espaço, que é um espaço imenso, né? Bom. Como a gente está 4113 

tratando de uma metrópole. Então, falta esse dado, falta dizer: olha, tenham em mente no 4114 

diagnóstico de vocês o seguinte, Brasília é a quarta cidade do Brasil. Como quarta cidade do 4115 

Brasil, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, significa que a gente compartilha e 4116 

vivencia todos os problemas de uma grande metrópole. A gente tem problema de falta de 4117 

transporte público, a gente tem problema de falta de programas de moradia, a gente tem 4118 

problema de circulação, a gente tem problema de violência urbana e aí gera um outro problema. 4119 

Eu não senti no diagnóstico de vocês uma abordagem do que as políticas setoriais, da educação, 4120 

da segurança, da saúde pública tem de preocupação em relação a esse espaço do Plano Piloto, a 4121 

esse espaço da área tombada. Veja, quando o rapaz ali, eu não sei o nome dele, fala assim: olha, 4122 

eu não sou... As pessoas vieram do Cruzeiro e se colocaram. Eu não concordo com a questão das 4123 

grades envolvendo os edifícios no Cruzeiro. Ora, as pessoas botaram grade lá porque elas se 4124 

sentem inseguras. Então, o problema não é do patrimônio de Brasília. O Problema é da política 4125 

de segurança urbana de segurança pública que não está sendo devidamente executada. Então, é 4126 

preciso no diagnóstico de vocês fazer constar uma clara análise sobre a questão da dimensão 4127 

metropolitana da cidade, como que é viver, quais as políticas públicas que estão colocadas e das 4128 

diversas áreas que tem rebatimento nesse espaço urbano do Plano Piloto, do Conjunto 4129 

Urbanístico de Brasília. E outra coisa. É mui... É preciso ficar.  4130 

 4131 

Mestre de Cerimônias – Por favor, conclua.  4132 

 4133 

Marta Litvinsqui – Vou concluir. É preciso que fique bastante claro quais são os limites que 4134 

existem, quais são os desafios colocados. Vocês quase não abordaram a questão dos desafios 4135 

impostos pela questão metropolitana. É preciso caracterizar melhor, então, as pressões 4136 

decorrentes da questão metropolitana e as opções locais, porque Candangolândia demanda um 4137 

tipo de solução que é diferente da Asa Norte, que é diferente do Cruzeiro, que é diferente da 4138 

Telebrasília, que é diferente do Sudoeste. Por outro lado, não se pode pensar o Plano Piloto sem 4139 

eu pensar o Guará, sem eu pensar os moradores da Ceilândia, sem eu pensar os moradores de 4140 

Taguatinga que vem todo dia para Brasília e com a despesa. Tem que vir. Nós estamos numa 4141 

cidade só. Então, eu acho que falta um pouco mais de densidade e de inserção da questão da 4142 
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preservação de Brasília como uma responsabilidade, um compromisso de todos os cidadãos da 4143 

cidade. é isso. [aplausos] 4144 

 4145 

Mestre de Cerimônias – Obrigado.  4146 

 4147 

Marta Litvinsqui – De nada.   4148 

 4149 

Mestre de Cerimônias – Nós temos dez pessoas ainda para escutar das que estão na lista nossa 4150 

obrigatória e outras 10 que se inscreveram depois do prazo. Então, eu estou consultando o 4151 

encaminhamento. Nós suspendemos agora e vamos ouvir a mesa e depois continuamos a lista ou 4152 

vamos direto?  4153 

 4154 

Interlocutores não identificados – Vamos direto.  4155 

 4156 

Mestre de Cerimônias – Tá. Isso implica na segunda pergunta. Nós vamos abrir espaço para 4157 

escutar as pessoas que se inscreveram além do prazo ou mantemos nas dez vagas que estavam no 4158 

prazo? Não. Olha. Isso. Então, vamos levantar as mãos para decidir, tá certo? Tem bastante 4159 

dizendo que não. Tem bastante gente dizendo que sim. Os que acham que a gente escuta toda a 4160 

lista, por favor, levantem a mão. Podem abaixar, obrigado. Os que acham que a gente para na 4161 

lista regulamentar, levantem a mão. Nós vamos escutar toda a lista. Então, o próximo é o José e, 4162 

em seguida. Oi.  4163 

 4164 

(intervenções fora do microfone) 4165 

 4166 

Mestre de Cerimônias – Mara. Marta. Você tem paciência de fazer uma anotação mesmo 4167 

esquemática da sua fala para facilitar aqui o aproveitamento, por favor. Então, o próximo é o 4168 

José. O seguinte é o Orlando. O Orlando está aqui? Pronto. Vamos lá José.  4169 

 4170 

José (Prefeito da Quadra 706 Sul) – Eu queria... Eu sou Prefeito da 706 Sul. Tem o que? 4171 

Quanto tempo? Seis minutos.  4172 

 4173 

Mestre de Cerimônias – Você tem direito a seis. Se você puder não usar todos. 4174 

  4175 
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José (Prefeito da Quadra 706 Sul) – Tá. Eu vou tentar não usar todos os seis minutos a pedido 4176 

aqui da mesa. Eu falo em nome dos moradores da 700 Sul e queria deixar claro aqui uma questão 4177 

fundamental. A área das quadras 700 Sul é a área mais vulnerável na questão que se diz respeito 4178 

ao patrimônio, à preservação do patrimônio cultural da humanidade. Por quê? Porque são 4179 

habitações individuais geminadas sul como diz a sigla. São habitações individuais. Então, se 4180 

alguém que detém poder econômico quiser comprar uma a uma das casas ao longo do tempo 4181 

depois poderá fazer o que quiser ali e gerar uma pressão de tal forma que fira mortalmente o 4182 

nosso plano urbanístico, o plano urbanístico de Lúcio Costa. Então, a área... O setor habitacional 4183 

das habitações individuais geminadas sul é o setor mais vulnerável no que diz respeito à questão 4184 

de preservação de Brasília, preservação do patrimônio cultural. E qual é o maior problema, 4185 

então, das quadras 700? Todo morador sabe a questão a segurança, mas a questão da segurança 4186 

está associada a alguns fatores que ferem o tombamento. Foi falado aqui das grades, a nossa 4187 

companheira aqui falou... mostrou algumas fotos das grades invadindo a área verde e estreitando 4188 

os corredores dos passeios dos becos. Isso de fato é um problema, mas é por causa da segurança. 4189 

Então, tem que se propor soluções para preservar o tombamento, mas que venham associadas a 4190 

questões de também garantir a segurança aos moradores. Outro problema que também está 4191 

ligado à segurança e defere também ao tombamento. É a questão do uso. Lá nós temos 4192 

habitações, como eu já falei, residenciais, mas estão sendo usadas clamufadamente para 4193 

comércio, pensões, prostíbulos também atrás do nome de pensões, clínicas, etc. Tudo isso gera o 4194 

que? Maior incidência de automóveis. Tem casas que construíram dois pavimentos no subsolo e 4195 

três acima, ou seja, é um verdadeiro prédio de cinco andares para abrigar uma pensão... Ali virou 4196 

um hotel, né? Agora, são vários quartos ali naquele subsolo que também fere a questão da 4197 

segurança sanitária, etc. Então, tudo isso está associado também com a segurança, porque essas 4198 

habitações acabam sendo usadas, ficam... são habitações baratas. Acabam sendo usadas por 4199 

marginais, por criminosos que planejam os seus crimes e depois vira a esquina já entram em casa 4200 

e estão livres da polícia. Então, conclusão do que eu queria dizer. Temos que ter soluções 4201 

também que inibam ou, aliás, extirpem das 700 o uso comercial das residências. Isso fere 4202 

mortalmente o tombamento e tem a ver com segurança porque tem problemas comprovados. Se 4203 

forem pegar a lista dos criminosos que estão na Papuda, verão que lá o domicílio que eles 4204 

declararam estão nas quadras 700, a grande maioria deles. Então, está provado por isso. isso é, a 4205 

polícia já tem conhecimento disso. Está provado por essa correlação que o uso indevido, ferindo 4206 

o tombamento de área residencial como comércio, como pensões gera abrigo para os criminosos. 4207 

Então, nós temos que inibir, acabar com o uso de comércio nas residências e também garantir a 4208 
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segurança para que os moradores possam ter as suas casas... segurança em suas casas. Aí eu 4209 

queria só dar um esclarecimento.  4210 

 4211 

Mestre de Cerimônias – Um minuto.  4212 

 4213 

José (Prefeito da Quadra 706 Sul) – Vou respeitar esse um minuto. Um esclarecimento sobre a 4214 

questão das grades. A Loir falou das grades, mostrou, porque a gente está falando é o seguinte: 4215 

existem grades abusivas. São aquelas que fecham toda a visibilidade. Depois, com o tempo, 4216 

cobrem aquela área verde. Depois constrói ali uma sala, como ela mostrou, depois existem casas 4217 

que constroem o segundo pavimento nessa área verde. Então, isso tem que acabar mesmo, isso aí 4218 

está ferindo mesmo. A simples colocação de uma grade como todas as residências das 700 tem 4219 

não é o problema que a gente enxerga. Os moradores das 700, todos eles tem. Então, não é que 4220 

eles são contra as grades. Eles são contra as grades abusivas, que estão estreitando os becos e 4221 

estão gerando também, ali, pavimentos naquelas áreas. Então, qual é a conclusão que a gente tem 4222 

sobre as grades? É que se dê andamento a um projeto de lei que está em tramitação, que 4223 

regulamenta essas grades de uma forma padronizada e respeitosa e que isso garan... Isso 4224 

também... Só para dizer que foram todos eles... essas grades foram colocadas de boa fé porque 4225 

existia uma lei que caiu por vício de origem e agora a gente está esperando essa lei de origem do 4226 

Executivo. Obrigado. [aplausos] 4227 

 4228 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. O Orlando é o próximo e, em seguida, Pedro Garcia.   4229 

 4230 

Orlando Ribeiro – Se sobrar tempo... Se sobrar tempo eu vou passar um minuto para o Clóvis. 4231 

Se sobrar meu tempo.  4232 

 4233 

Mestre de Cerimônias – Orlando. Orlando, espera um pouquinho. Pedro Garcia está aí? Tá 4234 

bom. Vai lá Orlando. 4235 

 4236 

Orlando Ribeiro – Então, tá. Se sobrar um minuto, para o Clóvis. Eu queria agradecer a 4237 

Secretaria de Habitação na pessoa do Secretário Adjunto, o Rafael. E dizer que aos cinco anos de 4238 

idade o Rafael chegou no nosso núcleo de base lá em Taguatinga. Ele dormia nas reuniões. 4239 

Agora não dorme mais, mas... Núcleo de base da QNG em Taguatinga. Há 30 anos atrás o Rafael 4240 

era nosso militante lá. Mas dizer o seguinte, que hoje eu escutei na Rede Globo, no Programa 4241 
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Globo Ecologia dizendo o seguinte, que o planeta terra, ele nasceu primeiro que os seres 4242 

humanos. Não existia. E vai acabar primeiros os seres humanos. Não vai acompanhar o planeta 4243 

terra. Então, a qualidade de vida é superimportante. Outra coisa que eu queria dizer para os 4244 

políticos se aqui tiver algum, que, por favor, não tragam mais gente para Brasília. E para a 4245 

companhia que fez... a empresa que fez esse estudo, que não sabe, que não é daqui, não tragam 4246 

mais gente para Brasília a troco de votos, que aqui aconteceu muito isso. As cidades foram 4247 

inchadas trocadas por voto, certo? Então, por favor, não tragam mais. E outra coisa que eu queria 4248 

dizer, que nós cometemos um grande erro aqui no Distrito Federal de chamar bairro de cidade 4249 

satélite. Bairro é bairro. Só existe uma cidade aqui, chama-se Brasília. Taguatinga, Cruzeiro, 4250 

Guará, isso é bairro. Certo? Então, por favor, não vamos aumentar valor venal de imóvel 4251 

inventando cidade que não existe. Uma coisa que eu queria deixar também para a companhia. Lá 4252 

em Taguatinga, nós tínhamos lá um se... Taguatinga não. Em Samambaia. Chamava Setor de 4253 

Mansões de Samambaia, o lote vali 20 mil reais. Quando trocaram para Setor de Mansões de 4254 

Taguatinga passou para 200. Isso é especulação imobiliária. Então, por favor, não vamos mudar 4255 

de... Clóvis, então, vem. [aplausos] 4256 

 4257 

Clóvis – Rápido. É só para poder encaminhar concretamente a questão que não foi contemplada 4258 

no estudo pelo menos exposto a respeito da solução para as passagens subterrâneas do eixo 4259 

rodoviário. Uma questão gravíssima que existe hoje, até de saúde pública. O espelho d’água do 4260 

Lago Paranoá não tem dono. Já fiz a pesquisa. Capitania de portos só trata das embarcações. 4261 

Nenhuma administração cuida de que está sendo vendido nos finais de semana, próximo à 4262 

barragem, um verdadeiro comércio, aqueles barcos de passeio. Não tem dono. Nenhuma 4263 

administração. Não é a SEMAR, ninguém trata disso, administração, nem nada. A questão dos 4264 

afastamentos dos fundos dos lotes, a questão que foi solucionada lá em Taguatinga pelo 4265 

Conselho de Planejamento Local determinou com critério taxa de permeabilidade e taxa de 4266 

construção. Hoje, quem tem um lote no Lago Sul é roubado em cinco metros no fundo sendo que 4267 

ainda tem mais 15 e, fora isso, a área central que não foi tratada. Hoje tem grandes 4268 

estacionamentos ali, hotéis que não são hotéis, escritórios, posto de saúde e tudo mais. [aplausos] 4269 

 4270 

Mestre de Cerimônias – Pare de falar, por favor. Muito obrigado. Pedro, em seguida o Rondon.  4271 

 4272 

Pedro Garcia – Tá. Bom. Estamos aqui quase terminando, diminuiu bastante aqui o plenário, 4273 

mas eu acho que é extremamente importante mesmo assim todos aqui falarem. Bom. Eu estou... 4274 
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Sou membro do movimento de defesa do Cruzeiro. Eu vou aqui repetir as reivindicações que o 4275 

José César já encaminhou à mesa, até a mesa só respondeu algumas coisas outras não. A questão 4276 

do Parque Sucupira, a questão da área verde da avenida das mangueiras, que estão querendo 4277 

transformar a avenida comercial. Não vou entrar nesse detalhe. Eu quero falar uma coisa maior. 4278 

Porque, veja bem. Aqui, o PPCUB, Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, 4279 

está tratando apenas a área tombada, que pega ali na BR do Cruzeiro para cá até a Vila Planalto e 4280 

esse perímetro até Candangolândia e tal. Mas, veja bem, o que está logo na vizinhança, como a 4281 

Tânia Batella estava explicando aqui logo mais cedo. Por exemplo, ali no Park Sul, onde foi 4282 

construído bem no Pelezão. Lá não está se vendo ainda se vai se destinar para área multifamiliar. 4283 

Já está lá metade do prédio levantado. Já é uma coisa que vai acontecer, não tem jeito. E isso vai 4284 

trazer o sufocamento das vias dentro da área tombada. Então, está correto fazer a discussão sobre 4285 

o Plano de Preservação, mas não se pode limitar apenas ao perímetro da área tombada. Tem que 4286 

fazer todo um estudo da área ao redor para ver o impacto que isso vai acarretar. Isso é 4287 

extremamente grave. Ali, o Pelezão, aquela região todinha vai ser um condomínio enorme. Não 4288 

sei, 200 casas, 300 casas. Não sei quantas vão ser, apartamentos vão ser ali. Vai ser uma 4289 

quantidade enorme que isso vai sufocar todas as vias que vão passar ali dentro da área tombada. 4290 

E isso inclui dentro do que a companheira falou aqui mais cedo, que pediram para falar, porque, 4291 

veja bem, as pessoas vão sair cedo, vão levar a criança na escola, ou vão no posto de saúde ou 4292 

vão em qualquer lugar dentro de um comércio e isso vai congestionar. Então, não tem jeito. Tem 4293 

que ser feito esse estudo porque, veja bem...  4294 

 4295 

Mestre de Cerimônias – Por favor, conclua.  4296 

 4297 

Pedro Garcia – Não é seis minutos?  4298 

 4299 

Mestre de Cerimônias – É. Ah! Desculpa. Era para eu dizer um minuto. Falta um minuto para 4300 

você. São cinco minutos e quarenta segundos. Bora.  4301 

 4302 

Pedro Garcia – Tá. Bom. Então, eu acho que tem que ser feito esse estudo desse impacto, 4303 

porque, veja bem, quando você pega desse horário de segunda a sexta indo aqui para o Entorno, 4304 

seja para Valparaíso, seja para Águas Lindas, seja para Formosa, é um trânsito de engarrafar 4305 

quilômetros e quilômetros. Fica engarrafado desde Valparaíso ou depois de Valparaíso, porque a 4306 

gente vai Jardim Ingá, Jardim Ipê, toda aquela região dali até aqui o catetinho, às vezes, até o 4307 
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Park Way. É um congestionamento enorme. Então, esse estudo que tem que ser feito de 4308 

preservação não pode se limitar apenas à parte tombada. E aqui eu quero fazer um convite a 4309 

todas as entidades dentro da área tombada. Nós vamos estar fazendo uma reunião que a CMS, 4310 

Coordenação dos Movimentos Sociais da CUT, está chamando uma discussão, terça-feira, 4311 

18h30. Está chamando todas as entidades desse perímetro para discutir sugestões para o PDOT. 4312 

Então, conto com a presença de todos. Já contatei com alguns aqui e chamo. Terça-feira, 18h30, 4313 

no auditório da CUT. Ok. É isso. [aplausos] 4314 

 4315 

Mestre de Cerimônias – Obrigado.    4316 

 4317 

Pedro Garcia – Botei Pedro porque meu nome é Pedro. Mas é Tico, todo mundo sabe. Isso aí.  4318 

 4319 

Mestre de Cerimônias – Então, é o Rondon. E em seguida o João Paulo. João Paulo está aí? Se 4320 

puder chegar mais perto. Tem um par de óculos que alguém deixou aqui ó. Então, vamos 4321 

Rondon.  4322 

 4323 

Rondon Antônio da Silva (Presidente do Conselho Comunitário da 704 Sul) – Seis minutos. 4324 

Sou presidente de Conselho.  4325 

 4326 

Mestre de Cerimônias – Tá legal.   4327 

 4328 

Rondon Antônio da Silva (Presidente do Conselho Comunitário da 704 Sul) – Boa noite. Eu 4329 

sou presidente do Conselho Comunitário da 704 Sul. Parabenizo o trabalho da Equipe, que foi 4330 

bastante árduo, não é fácil não, e a todos que militam na política comunitária porque defender 4331 

Brasília é o viver em Brasília. A gente tem que lembrar. Viver é o mais importante aqui. Viver 4332 

com qualidade. Aproveitando o que foi colocado anteriormente, Brasília, muitos anos atrás, nós 4333 

tínhamos o transporte funcional. Se retomarmos o transporte funcional do GDF e Federal vai 4334 

diminuir significativamente esse trânsito caótico que nós temos. Nós acabamos. [aplausos]. 4335 

Obrigado. Nós acabamos de comemorar os 50 anos de Brasília e estamos indo para os 51, que é 4336 

uma boa ideia. Uma boa ideia se nossa cidade estivesse bem cuidada. Ela já é uma jovem 4337 

senhora com problemas senis. Eu acho que... e o que estamos fazendo aqui é o certo. Estamos... 4338 

Somos uma parte pensante significativa da cidade, temos que formular conjuntamente com essa 4339 

equipe que decisões deverão ser tomadas. Em 87, quando recebemos o título de patrimônio 4340 
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cultural da humanidade, nossa cidade era outra, bem menor. Nessas duas últimas décadas a 4341 

explosão demográfica foi absurda, por vários motivos já aqui colocados. O nosso horizonte era 4342 

outro e o brasiliense passou a modificar, por necessidade, o seu modo de viver. Nós não 4343 

podemos ficar pensando que nós moramos numa redoma de vidro. A vida é estática, aliás, a vida 4344 

é bastante dinâmica, não é estática e a cidade também não é. Desta forma, é necessária uma 4345 

releitura de como Brasília se comporta, de como podemos morar melhor nessa cidade que 4346 

escolhemos. Devemos analisar na hora de modificamos então esse tombamento volumétrico, que 4347 

impede uma releitura dos gabaritos e destinações ainda não incorporadas. Não é desestruturar o 4348 

conceito de zoneamento que nossa inventiva cidade o tem, mas é modernizá-la ainda mais. Isso, 4349 

a população já busca e tem feito. Nós precisamos de regramento. Não podemos pensar no 4350 

imobilismo, em que o dinamismo da população e necessidade de uma melhor mobilidade urbana 4351 

e a necessidade necessária em um meio ambiente mitigado com nossas necessidades. Não parece 4352 

eixo o meio ambiente um eixo intocado não. Possa indicar um viés de um futuro mais 4353 

qualitativo, em que o presente que ora se apresenta. A implantação do VLT e também da volta 4354 

do transporte funcional pode ser algumas dessas alternativas. Isso é a possibilidade de uma 4355 

melhor mobilidade, que eu acabei de mencionar, para milhares de cidadãos. Será que é menos 4356 

importante a manutenção, como muitos defendem, de centenas de espécies arbóreas exóticos e 4357 

equivocadamente plantados na W3 ou a melhor mobilidade. Eu penso que não. Eu prefiro uma 4358 

mobilidade melhor. Nós necessitamos de equipamentos públicos eficientes, estações de 4359 

atividades físicas para a terceira idade. Deveremos lembrar que alguns aqui já estão e que todos 4360 

aqui eu acredito que esperam chegarmos numa melhor idade. Esses equipamentos que 4361 

começaram a ser implantados na cidade devem ser democratizados e espelhados ao máximo 4362 

possível. A essa interatividade maior da população com as ações governamentais é muito 4363 

importante. A prova são essas audiências públicas, mas devemos aceitar mudanças também. Não 4364 

vamos ficar no imobilismo, lembramos que a falibilidade é humana, falhar é da vida, mas a 4365 

insistência nos erros não. O reacionismo é sem propósito. Só contestar não. A gente tem que 4366 

contextualizar e é o que buscamos aqui. Devemos lembrar que seremos palco em 2014 de evento 4367 

mundial, a Copa Fifa, em que a necessidade de soluções de urbanismo de qualidade será 4368 

essencial. O momento é agora de podermos influir e passar a usufruir de uma qualidade de 4369 

equipamentos públicos mais eficientes. Eu indico aqui e elenco algumas modificações possíveis 4370 

para a nossa cidade. Alteração do índice construtivo das HGS e HCGN de 1,8 para 2,5 mais 4371 

possibilidade de subsolo total. Isso apenas para adequar o que já é realidade. Muitos falam em 4372 

três, mas 2,5 é razoável. Regulamentação do cercamento, que já foi aqui mencionado, dos lotes 4373 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Ha bitação  

Subsecretaria de Planejamento Urbano 

 
residenciais. É o Projeto de Lei 2.580. Padronização de normas rígidas para calçamento, 4374 

equivalentes aos que estão no Park Way, Setor Hoteleiros e Setor Comercial Sul. Alteração das 4375 

NGBs das 400 para a implantação de elevadores. Eles não tem. Alteração de destinação ainda 4376 

não identificada no setor de clubes, SMIN, para novas destinações. Se há uma pressão em certas 4377 

áreas urbanas que não foi edificada há a possibilidade de nova destinação comercial. Seja para 4378 

hotelaria, restaurante, centro de treinamento, busines center, o que for possível. Autorização e 4379 

implantação... E finalmente tivemos a suspensão do comércio irregular. Vencemos a ação, mas 4380 

temos que destinar lotes para isso. A liberação das 500, novas áreas tem que ser estudadas. 4381 

Destinação de áreas para as prefeituras e conselhos comunitários, regularização em novos 4382 

gabaritos que os residentes devem escolher da Vila Planalto, Telebrasília e Granja do Torto. 4383 

Regularização... E nova destinação para os coretos das cidades, estão abandonados esses 4384 

equipamentos. Revitalização e construção dos banheiros públicos urgentemente.  4385 

 4386 

Mestre de Cerimônias – Por favor, conclua.  4387 

 4388 

Rondon Antônio da Silva (Presidente do Conselho Comunitário da 704 Sul) – Socorro para a 4389 

W3 Sul e uma revitalização da W3 Sul e destinação de uma sede para a própria RA I. Ela paga 4390 

aluguel até hoje. Eu acho que não é isso. a gente não pode é perder a fé na nossa cidade.  4391 

 4392 

Mestre de Cerimônias – Obrigado Rondon.  4393 

 4394 

Rondon Antônio da Silva (Presidente do Conselho Comunitário da 704 Sul) – Um abraço. 4395 

[aplausos] 4396 

 4397 

Mestre de Cerimônias – João Paulo e, em seguida, Noel Cruz. O Noel já tinha deixado a 4398 

pergunta inscrita. Eu acho que ele já saiu, né? Maria Lúcia Silveira, também deixou pergunta 4399 

escrita. Elizabete dos Santos, todos eles tinham entregue pergunta. Antônio Menezes vai ser o 4400 

próximo. Chegue para cá, por favor. Vamos lá.  4401 

 4402 

João Paulo – Boa noite. Meu nome é João Paulo. Eu ainda não represento ninguém, mas a não 4403 

ser a mim mesmo. Queria elogiar os arquitetos que tão bem falaram e explicitaram algumas 4404 

soluções. Eu vejo que o ponto principal dessa audiência seria o cartão postal de Brasília, assim 4405 

como as asas sul e norte e alguns pontos que sempre foram pontos de forte discussão. Mas eu 4406 
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queria também falar que a gente não pode deixar de ver a realidade vivida, que foi vivida por 4407 

Lúcio Costa, hoje é muito diferente da que vivemos. A nossa capital foi projetada para abrigar 4408 

cerca de 500 mil pessoas e hoje abriga bem mais de dois milhões, sem contar com o entorno. 4409 

Uma boa parte dela sem emprego, endividada e sem nenhuma qualidade de vida, ora tão falada 4410 

hoje aqui. É que nessa audiência pública sejam levadas em conta essas pessoas e que as 4411 

melhorias que vierem a ser feitas sejam realmente para beneficiar a todos e não somente uma 4412 

parte da população, assim como a gente viu no quadro a grande concentração de capital hoje de 4413 

Brasília se encontra aqui no eixo, Plano Piloto. Isso leva em conta também, como eu falei em 4414 

emprego, a questão de comércio das creches. O pessoal do Cruzeiro, das grades das 700, e que a 4415 

opinião de todos seja respeitada. Eu acredito que ordenar zoneamento e padronização e pensar no 4416 

cidadão como um todo, como uma família seria, com certeza, o caminho que se busca hoje. Eu 4417 

acredito que não é só ter um prédio, prédios bem conservados, mas é também ter pessoas com 4418 

um bom emprego, que consigam também gerar uma renda para sustentar a família. No mais, só 4419 

isso, muito obrigado. [aplausos] 4420 

 4421 

Mestre de Cerimônias – Ah. Obrigado. O próximo é Antônio Menezes e, em seguida, 4422 

Wanderson. Wanderson está aí? Não. Gisele Mol. A Gisele estava até agora. Eron. Também 4423 

não? Ricardo Pires. Venha para cá Ricardo. Pode começar, por favor, Menezes.  4424 

 4425 

Antônio Menezes – Ok. Boa noite a todos. Eu... Não, eu me... Eu represento o Sindicato dos 4426 

Arquitetos do Distrito Federal e possivelmente falarei, ainda que alguns duvidem, um pouco 4427 

menos do que isso se possível. Bom. Pessoal, primeiro, a todos parabéns por esse esforço de 4428 

participação democrática que essa audiência está demonstrando. Me parece que ela tem um saldo 4429 

de qualidade significativo, na medida em que houve uma convocação absolutamente, enfim, em 4430 

vantagem superior às demais. Eu, particularmente, trabalho num edifício aqui no Setor de 4431 

Autarquias Sul e lá no sétimo andar estava lá o cartaz, como... E várias pessoas me perguntaram 4432 

o que é isto. Portanto, parabéns aos amigos do... Aos colegas da Secretaria. A discussão que a 4433 

gente coloca nesse momento. Já foram alguns desses pontos colocados. Nesse momento vou 4434 

repetir, talvez com outras palavras, na perspectiva de, enfim, gerar uma perspectiva positiva para 4435 

a construção do Plano Piloto... Para a reformulação do Plano Piloto de Brasília. Primeiro, eu 4436 

acho que todos nós aqui... E eu falo até mais olhando para os companheiros cidadãos aqui. Eu 4437 

acho que está na hora da gente começar a perceber o tamanho da oportunidade que está se 4438 

apresentando. E o tamanho dessa oportunidade tem a ver com a ideia que está escrita lá no Plano 4439 
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Diretor de Ordena... Desculpe. No Estatuto das Cidades há 10 anos atrás. É a ideia de que a 4440 

gestão de uma cidade se faz a partir da nossa capacidade de estabelecer pactos. Pactos sócio 4441 

territoriais coordenados, mediados por esses camaradas que estão ali, aquelas moças e os outros 4442 

rapazes e senhoritas que estão prestando um serviço. Não estão resolvendo tudo e não vao 4443 

resolver. Então, eu acho que está na hora, sociedade civil, da gente começar a olhar para o 4444 

território assim como ele é. Cada um de nós aqui falou de alguma coisa que gostaria que fosse e 4445 

não é mais ou de uma coisa que quer que seja e hoje está muito esquisito. Portanto, em torno de 4446 

cada uma dessas ideias está clara a ideia de que a cidade se transformou. A cidade está 4447 

transformada em menor ou maior escala, com os absurdos, como o Fred falou, dos setores 4448 

terminais, ou com as coisas que também são absurdas, mas não são a essência da 4449 

descaracterização, como, por exemplo, as grades do Cruzeiro. Portanto, há todos os tipos de 4450 

problema. Há que se hierarquizar esses problemas em torno da questão da preservação de uma 4451 

face fundamental, de uma essencial fundamental do Plano Piloto de Brasília. E para nós, 4452 

sociedade civil, é muito importante que esse pacto se estabeleça e esse pacto, Governo do 4453 

Distrito Federal, só é possível se tivermos um processo de pensar a possibilidade desse pacto 4454 

acontecer. O conhecimento que está sendo produzido é muito importante. É verdade. Mas além 4455 

desse conhecimento, qual é o cronograma da gente estabelecer esses encontros, quais são as 4456 

questões que vão ser colocadas claramente para a gente eventualmente até votar ou no sentido 4457 

lato do que pode ser? Qual é a discussão com os setores econômicos? Que são esses caras, 4458 

pessoal, que batem lá na porta do Magela e do Governador Agnelo e outros mais e de todos mais 4459 

para pedir mudança, para pedir benesses. A nós interessa que o Governo do Distrito Federal 4460 

dialogue claramente e coloque aqui na nossa frente, se for o caso, o pessoal do grande capital, 4461 

que cerca as beiradas do Plano Piloto, que aumenta os gabaritos dos setores centrais do Plano 4462 

Piloto de Brasília e em diversas outras localizações. Para isso tudo, evidentemente, o Governo do 4463 

Distrito Federal tem que propor e nós também temos que propor, não é só o governo, um modelo 4464 

de participação, um modelo de encontros, um processo e não simplesmente aproveitar audiência 4465 

pública para derramar reclamações para querer anular uma audiência pública ainda que com 4466 

algumas debilidades, algumas vacilações. Vamos dar passo após passo. Vamos construir a partir 4467 

desse conhecimento pactos possíveis, capazes de resgatar coisas essenciais, mas ao mesmo 4468 

tempo construir novas formulações. Uma delas, por exemplo, o meu amigo vai me informar. A 4469 

Rodoviária, foi falado da questão do transporte. Nós vamos optar, continuar optando por uma 4470 

rodoviária terminal, central, ou uma rodoviária passagem, que o IPHAN evitou que fosse feito 4471 

em 1993, 92, perdão, 95/96, quando foram feitos os primeiros grandes estudos pelo escritório do 4472 
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Arquiteto Paulo Zimbrezem, que depois de sete estudos, todos jubilados, a rodoviária continuou 4473 

um terminar, pessoa. É insustentável essa rodoviária como terminal. Como toda área central de 4474 

Brasília não há hoje centros históricos do mundo revitalizados, dialogando com a nacionalidade, 4475 

com as identidades do seu país e as identidades mundiais se não tem a sua área central 4476 

revitalizada e, enfim, e transformada positivamente. Eu habito, como trabalho no setor central de 4477 

Brasília e é só problema, é só problema. Evidentemente que pode não ser a prioridade dos 4478 

setores comunitários da moradia, mas é fundamental. Os demais assuntos acho que os 4479 

companheiros, os colegas já colocaram. Vila Planalto, eu acho que a gente tem que começar a 4480 

colocar essas propostas ou as alternativas para a gente começar a pensar nesses caminhos. 4481 

Agradeço e ficamos à disposição. [aplausos] 4482 

 4483 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. O Ricardo Pires, por favor. Em seguida o Wanderson.  4484 

 4485 

Ricardo Pires – Bem. Boa tarde. Boa noite. Em primeiro lugar eu queria dar os Parabéns à 4486 

equipe pelo diagnóstico que foi feito de excelente qualidade. Bem rapidamente só falar algumas 4487 

coisas que eu acho fundamentais que sejam observadas. Em primeiro lugar, Brasília exerce uma 4488 

grande atração sobre os migrantes do Nordeste, Minas Gerais e Goiás e isso deve ser resolvido, 4489 

deve ser tratado de uma forma séria, como existiam antigamente com o lançamento do PERGEB, 4490 

que era o Programa Especial da Região Geoeconômica de Brasília. A função era desenvolver 4491 

áreas em torno da cidade, 150, 250 quilômetros, que pudessem ser alternativas de atração 4492 

migratória, diminuindo o fluxo para Brasília. Isso não existe, mas o governo deveria voltar a ver 4493 

isso com seriedade, com responsabilidade. Era o o PERGEB. Segundo lugar, é fundamental que 4494 

hajam outras concentrações econômicas. 80% dos empregos estão no Plano Piloto. Enquanto a 4495 

situação ficar nesse nível, a demanda de transporte, a demanda por emprego, por tomar conta de 4496 

carro, por esmola, enfim, o conjunto da demanda econômica e social que vem sobre o Plano 4497 

Piloto é imensa e realmente não há como equacionar. Precisamos desconcentrar do Plano Piloto 4498 

as atividades econômicas. Depois, o transporte público. Tem que ter um transporte de qualidade. 4499 

O transporte, ele tem implicações sérias em todas as áreas. Por exemplo, a questão do 4500 

funcionamento de bar até de madrugada, uma hora da manhã, duas horas da manhã. Não existe 4501 

em Paris, não existe em Madrid, por quê? Porque lá o transporte é público, 80, 90% das pessoas 4502 

usam o transporte público. Como o metrô acaba meia noite, então, as pessoas não tem como ficar 4503 

no bar até uma hora da manhã, duas horas da manhã. Aqui ficam porque cada um faz a sua hora 4504 

porque o transporte é individual. Então, cria um problema sério para a população de zoneamento 4505 
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urbano e depois as pessoas vão morrer porque estão bêbadas à noite dirigindo o seu carro. Quer 4506 

dizer, vão engrossar ainda os hospitais e a nossa estatística de morte prematura de jovens, quer 4507 

dizer, o transporte, na verdade, coletivo, ele tem implicações seriíssimas até no relacionamento 4508 

das pessoas. O transporte individual deixa as pessoas profundamente estressadas, agressivas, 4509 

individualistas, competitivas, quer dizer, ele faz a cidade ficar ruim. Então, nós temos que 4510 

investir. O transporte coletivo, ele é fundamental para tudo na cidade. Não é só para carregar 4511 

pessoas. Depois, a preservação da escala residencial com rigor. É fundamental que haja 4512 

realmente instrumentos para isso e também acessibilidade. Brasília foi construída quase que a 4513 

golpe de machado por engenheiros, quer dizer, não tem como ter acessibilidade. Não existe 4514 

acessibilidade. Se as pessoas quiserem andar a pé. Se vocês quiserem atravessar aquela pista que 4515 

chama S2 entre o Banco Central e o Banco do Brasil, ali tem um passeio que tem 30 centímetros 4516 

de largura e tem um degrau que tem 43 centímetros de altura. As pessoas andam naquele passeio 4517 

de 30 centímetros de largura. Se o ônibus vem, passa com o retrovisor na orelha das pessoas. Se 4518 

esbarrar, ela cai 12 metros de altura, está morta. Quer dizer, não tem como as pessoas andarem 4519 

nessa cidade.  4520 

 4521 

Mestre de Cerimônias – Por favor, conclua.  4522 

 4523 

Ricardo Pires – Então. Rapidamente. A revitalização da W3 existe um projeto aprovado aqui do 4524 

nosso amigo, professor... Onde é que está o som? Está aqui. O projeto de transformar aquilo num 4525 

grande corredor cultural, fundamental que a gente volte. Preservar o caráter residencial das 4526 

residências.  4527 

 4528 

Mestre de Cerimônias – Conclua, por favor. 4529 

 4530 

Ricardo Pires – Depois nós temos que também pensar na educação patrimonial. Sem educação 4531 

patrimonial, jamais a gente vai conseguir preservar essa cidade. E depois... 4532 

 4533 

Mestre de Cerimônias – Você precisa parar, por favor. Ricardo.  4534 

 4535 

Ricardo Pires – Já encerro. A questão do CONPLAN ou do CONPRESB, quer dizer, nós 4536 

estamos fazendo aqui uma coisa que devia ser feita a todo momento. Cadê a Secretaria de 4537 

Educação para ver a questão da educação patrimonial.  4538 
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 4539 

Mestre de Cerimônias – Ricardo, você não cumpriu.  4540 

 4541 

Ricardo Pires – Temos que ter o CONPLAN para que a gente tenha um fórum adequado para 4542 

que as questões da cidade sejam debatidas com continuidade.  4543 

 4544 

Mestre de Cerimônias – Pare, por favor.  4545 

 4546 

Ricardo Pires – Muito obrigado. [aplausos] 4547 

 4548 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Wanderson. Fernando Lopes está por aqui? Por favor, 4549 

Fernando.  4550 

 4551 

Wanderson Carvalho (Prefeito Comunitário no Cruzeiro) – Ok. Vou procurar ser breve aqui 4552 

nas palavras. O Wanderson Carvalho, Prefeito Comunitário no Cruzeiro e moro em Brasília 4553 

também desde que nasci, há 38 anos. E tenho uma sugestão. Primeiro que o Governo, juntamente 4554 

com a população passem a coibir irregularidades com a fiscalização enérgica a partir de agora, 4555 

pois o que foi feito anteriormente muitas vezes não tem como ser modificado. Se isso ocorresse, 4556 

essas modificações, hoje, isso traria grande dano à população local e aos visitantes e usuários 4557 

dessa cidade. Eu cito alguns exemplos aqui como foi citado ali também no vídeo o centro de 4558 

convenções Ulysses Guimaraes. O que vai fazer agora? Vai derrubar todo o centro. Os hotéis 4559 

próximos ao Palácio da Alvorada, vão derrubar tudo, vão implodir tudo? Os prédios residenciais 4560 

do Sudoeste, vão derrubar tudo. Então, assim, é complicado. Se não há fiscalização, depois, para 4561 

voltar atrás daquilo que foi feito na irregularidade fica difícil. E dar um esclarecimento com 4562 

relação às grades de cercamento do Cruzeiro, pois elas estão regulamentadas sim na lei 813, de 4 4563 

de setembro de 2009, e elas são delimitadas por essa lei. A própria lei delimita a questão da 4564 

altura, do espaço, do avanço. Então, essa lei está valendo sim. Inclusive está sendo verificada 4565 

junto ao governo só a questão da regulamentação que ficou de sair no governo passado e que não 4566 

saiu. Então, ficou só essa observação. Inclusive o Secretário Geraldo Magela, numa reunião que 4567 

tivemos essa semana lá no Cruzeiro ficou de assumir esse compromisso com a gente de verificar 4568 

em que ponto está essa regulamentação. Outra questão é o seguinte, é uma reflexão para a gente. 4569 

Brasília, como patrimônio cultural da humanidade e tombamento pela Unesco deveria ser melhor 4570 

cuidada pelos governantes, porque nossas redes viárias estão muito precárias. Hoje mesmo eu 4571 
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tive a infelicidade de andar por essas pistas aqui próximas quando saímos para o almoço e as 4572 

pistas estão todas esburacadas. As pistas aqui do Plano, aqui no centro está tudo esburacado, 4573 

tudo cheio de remendo. Então, a questão de limpeza urbana. Não existem lixeiras na cidade. 4574 

muitas vezes a pessoa tem vontade de jogar o lixo no lixo, mas não acha lixeira. A pessoa sai 4575 

duma panificadora tomando uma água, comendo, sei lá, alguma coisa e vai... cadê a lixeira? Não 4576 

acha e joga no chão. Então, assim, uma cidade que tem como patrimônio cultural da 4577 

humanidade, dessa forma fica difícil. A questão da coleta seletiva que tanto se fala e nunca se faz 4578 

nada com relação a isso. Uma poluição visual muito grande. Na W3 muita pichação, muito 4579 

outdoor, muita placa, muita sujeira, muita poluição visual. E eu gostaria também de colocar a 4580 

questão de aplicar o plano piloto de Lúcio Costa no Cruzeiro Novo, porque lá há espaços vagos 4581 

para isso. se esses espaços não forem colocados realmente o que necessita a comunidade vão ser 4582 

vendidos e serão construídos outros prédios, coisas que não interessam à comunidade e, sim, só à 4583 

especulação financeira. Era isso que eu queria colocar. Ah! Lembrando também. A ARUC, há 4584 

muito tempo uma escola de samba tradicional, uma cultura viva na nossa cidade, até hoje com o 4585 

seu espaço físico sem uma legalização. É isso que a gente pede. Muito obrigado. [aplausos] 4586 

 4587 

Mestre de Cerimônias – Muito obrigado. Vamos ouvir o Fernando Lopes e em seguida o 4588 

Wilson Azevedo. Está por aí? 4589 

 4590 

Fernando Lopes – Boa noite a todos.     4591 

 4592 

Mestre de Cerimônias – Só um minutinho, Fernando. Wilson Azevedo está aqui, não? Paulo 4593 

Mendonça. Então, se você puder chegar, Paulo. Só para saber, e Vantuil. Tá bom. Então, são 4594 

vocês. São os três últimos que vão falar amigos. Vai lá. 4595 

 4596 

Fernando Lopes (Representante da Associação Parque Ecológico de Sucupiras) – Boa noite 4597 

a todos. Eu estou aqui representando a Associação Parque Ecológico de Sucupiras no Sudoeste, 4598 

responsável pela criação do parque com o mesmo nome na beira do Eixo monumental. Agradeço 4599 

a oportunidade de falar mesmo tendo me inscrito após o fechamento das inscrições. A 4600 

Associação tem se visto no compromisso de defender a área de cerrado que é ao lado do parque e 4601 

não tem se furtado a isso. Desde a audiência pública de 2009 estamos participando e 4602 

esclarecendo, denunciando, buscando informações para passar para a comunidade na defesa da 4603 

antiga área da Marinha, onde, agora se pretende construir a expansão do Sudoeste. Nós queremos 4604 
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realçar três aspectos com relação a essa pretensão de construir nessa área. A expansão do 4605 

Sudoeste, para nós, é emblemática do que está acontecendo no Distrito Federal. Tem se falado 4606 

nesse embate entre os empresários e a população e o que a especulação imobiliária vem fazendo 4607 

de formas, muitas vezes, irregular. Nós nos deparamos com o fato de que a empresa responsável 4608 

pelo empreendimento e que conseguiu a permuta com a Marinha está envolvida, por exemplo, no 4609 

caso investigado na operação aquarela, que redundou na renúncia de Roriz. Quem estaria por trás 4610 

da construtora Antares seria Nenê Constantino, na época envolvido numa mudança de destinação 4611 

de lote na área do Park Shopping, pela qual foi em um prazo de menos de um ano ganharam 4612 

mais de cem milhões, Tartuce, Gim Argelo, Nenê Constantino em gravações realizadas dentro da 4613 

própria Antares. Nós não falamos isso para acusar apenas, mas para chamar a atenção para os 4614 

procedimentos que continuam sendo realizados. Passa governo Roriz, passa governo Arruda, 4615 

vamos continuar vendo governo favorecer e permitir esse tipo de operações? Porque na área da 4616 

Marinha estava permitido originalmente só três andares e posteriormente vamos ver que Doutor 4617 

Alfredo Gastal autoriza seis. Então, é o mesmo tipo de processo que aconteceu na área do Park 4618 

Shopping, que era previsto uma coisa, depois mudou para outra e o faturamento que ve... No 4619 

caso da Marinha, foi considerado no Ministério Público, no Tribunal de Contas, como se 4620 

permuta algo que ainda não tem um gabarito definido. O último episódio com relação a 4621 

irregularidades foi a questão da licença do IBRAM, que acabou de ser suspensa pelo Secretário 4622 

do Meio Ambiente. A imprensa não tem dito com a suficiente ênfase que não foi Ministério 4623 

Público que teve a iniciativa de questionar a licença. Os próprios funcionários do IBRAM 4624 

denunciaram que ela foi concedida de forma irregular. Isso é muito importante de ser dito. 4625 

Dentro do próprio estado ainda há funcionários honestos que se arriscam denunciando a própria 4626 

presidência do órgão por agir de forma açodada, irregular, autorizando uma licença no dia 31 de 4627 

dezembro, último dia do Governo Rogério Rosso. O segundo aspecto que a gente quer chamar a 4628 

atenção. Por favor, agora, vou, então, pedir para passar os slides. Isso, quando a gente entra no 4629 

site do PPCUB. Ali você vê legislação. Pode passar no próximo, por favor. Na legislação estaria 4630 

colocado ali o Projeto Brasília Revisita. Quando você clica no projeto, as primeiras páginas são 4631 

de fato o decreto impresso no Diário Oficial, mas na última página vem esse documento, que 4632 

substitui o anexo II publicado no Decreto. Então, nós queremos perguntar com que autoridade, 4633 

com base em que a SEDUMA se permite modificar o Decreto colocando a área A, que seria o 4634 

bairro oeste sul, agora temos o empreendedor, até se chama oeste sul, que para nós soa como 4635 

ironia. O Decreto original, Brasília Revisitada, é esse. É o anexo II, onde a área ali designada 4636 

como bairro oeste sul é talvez a metade do que a SEDUMA pretende construir. Eu fiz uma 4637 
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superposição, que é a próxima imagem. Aqui veio uma ampliação, que ficou exatamente do 4638 

mesmo tamanho. Pode passar, por favor. E aí está os dois sobrepostas. Como se chama isso? 4639 

Como se qualifica uma coisa desse tipo e como a SEDUMA vai defender essa modificação? O 4640 

Alfredo Gastal ainda diz que tem que interpretar. A SEDUMA, desde os encontros com o 4641 

CONPLAN, que diz que estava previsto desde o início. Gente, isso é mentira. O que está 4642 

previsto desde o início é a área cinza ali. Esse é o Decreto. E o CONPLAN. Eu conversei com 4643 

três conselheiros do CONPLAN, dois me disseram que nunca tinham visto o Brasília Revisitada, 4644 

o arquiteto Nazareno e o próprio Gustavo Souto Maior. E o terceiro me confirmou que esse 4645 

documento não foi apresentado nas duas reuniões que se dedicaram a aprovar a expansão do 4646 

Sudoeste. O CONPLAN está sendo levado a erro. E o terceiro aspecto, não mesmo importantes, 4647 

são as questões ambientais. O estudo de trânsito apresentado pela Antares pela ocasião da 4648 

audiência pública se baseava, por exemplo, em dados colhidos pelo GDF em 2000, um estudo 4649 

feito a cada dez anos. Se a gente pensa na situação atual, isso perde completamente validade. A 4650 

comunidade exige que esses estudos sejam reavaliados e que esse processo seja parado. Como 4651 

foi dito aqui, é um princípio de prudência. Se a gente atacar aquela área será um dano 4652 

irreversível ao projeto Brasília Revisitada de Lúcio Costa e a uma das últimas áreas de cerrado 4653 

que tem um potencial turístico enorme. O visitante vem a Brasília e não vê um pedacinho de 4654 

cerrado. Vamos cuidar do Parque das Sucupiras e da área da Marinha. Não à expansão. 4655 

[aplausos] 4656 

 4657 

Mestre de Cerimônias – Obrigado Fernando. Paulo Mendonça. Eron, se você puder esperar 4658 

aqui. Pode ir lá, Paulo.  4659 

 4660 

Paulo Mendonça (Vice-Prefeito da Prefeitura Comunitária da 307 Sul) – Bom. Meu nome é 4661 

Paulo Mendonça. Eu estou aqui em nome da Prefeitura Comunitária da 307 Sul, onde sou Vice-4662 

Prefeito. Queria, antes de mais nada, agradecer os membros da mesa, o trabalho executado pela 4663 

equipe técnica, e aos nobres parceiros que ficaram esse tempo todo aqui esperando para ouvir e 4664 

falar. Espero que o órgão do governo, os representantes dos entes públicos tenham a mesma 4665 

paciência em ouvir e atender. Senão o evento não faz sentido. Eu tenho... Aqui acabou de ser 4666 

falado do superintendente do IPHAN, o Senhor Alfreto Gastal. Eu tenho um elogio ao órgão, um 4667 

elogio por ter embargado uma obra na minha quadra por troca de revestimento, enquanto um 4668 

caso desses, caso de puxadinhos e outros casos mais graves teve o aval do IPHAN, 4669 

Superintendência do IPHAN que muitos aqui lutamos para conseguir uma superintendência para 4670 
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Brasília. Mas é com isso que nós nos deparamos aqui. A Arquiteta Briane conhece muito bem 4671 

das mazelas do IPHAN e dos entes públicos aqui. Sabemos que pelo Decreto de tombamento da 4672 

primeira unidade vizinhança, nº 01, da Superquadra 107/108, 307/308, aliás, a única quase 4673 

totalmente construída, porque ainda falta parte dela. Nós temos a ausência total do ente público 4674 

na reforma do Cine Brasília. O Cine Brasília parece que está aparecendo lá, não tenho certeza 4675 

ainda, mas parece que está aparecendo um puxadinho no Cine Brasília. E nós temos aqui o caso 4676 

dos puxadinhos na CLS e que sabemos que a CLS é uma extensão da superquadra, portanto, faz 4677 

parte da área tombada, dentro da escala tombada, da escala residencial, da escala gregária. Não 4678 

podemos esquecer isso, embora esteja sendo discutida a lei dos puxadinhos, mas ela só por este 4679 

fato já seria inconstitucional. Não sei porque os agentes públicos continuam e os nossos 4680 

parlamentares continuam entendendo isso como sendo uma coisa menor. Então, o que nós 4681 

estamos fazendo aqui não é nada. Não é nada quando todos aqueles que detêm o poder, detêm a 4682 

capacidade de dialogar, de parlamentar, tratam o tombamento da cidade. A cidade que não é 4683 

cidade de Brasília, é a capital dos brasileiros. Aliás, eu faço aqui um parênteses para dizer que 4684 

um evento desses jamais poderia ocorrer sem a presença de um representante de um ente público 4685 

federal. Afinal de contas é a capital federal. Que ele não falasse nada, mas pelo menos que se 4686 

mostrasse à população que aqui está discutindo esse assunto, que ele é um agente público que 4687 

representa um ente público que pode perfeitamente servir de intercâmbio numa ocasião qualquer. 4688 

Não vemos isso. Agradecemos… Eu agradeço aqui em nome da minha prefeitura o desempenho 4689 

dessa equipe técnica, embora eu não conheça, como já foi dito, por inteiro o trabalho, mas até 4690 

pelo que foi lido aqui, bastante significativo. Nós temos também na superquadra e em toda a área 4691 

do Plano Piloto um problema sério, que é de equipamentos públicos. Eu não sei... 4692 

 4693 

Mestre de Cerimônias – Um minuto.  4694 

 4695 

Paulo Mendonça (Vice-Prefeito da Prefeitura Comunitária da 307 Sul) – Você está me 4696 

dando seis? Nós temos os equipamentos públicos. Foi colocado projeto para fixação de 4697 

quiosques. Está sendo discutido. Nós temos dentro da área de banca de jornal, que hoje é mais 4698 

um quiosque de vender quinquilharia do que vender banca de jornal, que vender jornal e revista. 4699 

Isso, inclusive, tem uma NGB que diz quantos metros devem ser construídos ali. São 30 metros 4700 

quadrados. E tem um padrão. Se disser que não, o quiosque não tem padrão. A banca de jornal 4701 

tem. A NGB 059 de 2003. E tem uma lei também já de 92 que regulamenta a ocupação de banca 4702 

de jornal. No entanto, permanece aí por uma coisa incrível, sem nenhuma providência. E 4703 
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considerando que nós temos aí o evento da Copa do Mundo, feito aqui e nós agradecemos muito 4704 

por isso. eu peço a essa equipe que inclua também nos seus estudos a parte de equipamento 4705 

público, com banca de jornal, quiosques e banheiro público para que as pessoas não tenham que 4706 

pedir o favor de entrar num edifício para fazer um xixi, fazer uma coisa qualquer. Muito 4707 

obrigado.  4708 

 4709 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Vantuil.  4710 

 4711 

Vantuil – Boa noite a todos. Gostaria de pedir a compreensão dos amigos porque vou falar sobre 4712 

Vila Planalto e sempre o argumento é o mesmo, porque? Porque entrar governo, sai governo e 4713 

aquilo que a gente reivindica para a Vila Planalto nunca é atendido. Por isso que sempre a gente 4714 

bate na mesma tecla. Ok. Quero falar aqui sobre a regularização da Vila Planalto. Porque? 4715 

Porque recentemente, merecidamente, o acampamento da Vila Telebrasília teve oportunidade de 4716 

receber as suas escrituras. Portanto, a grande solicitação de nossa comunidade hoje que o mesmo 4717 

tratamento que foi concedido com o acampamento Telebrasília seja concedido com a Vila 4718 

Planalto, porque lá o que nós temos, como foi dito agora há pouco por outro amigo é um termo 4719 

de concessão que no ano que vem ele perde a validade e, hoje, quem sofre muito com isso 4720 

também são os comerciantes de nossas cidades. Por quê? Eles estão impedidos de tirar os seus 4721 

alvarás de funcionamento. Ok? Porque não tem escritura, não tem carta de habite-se, o alvará 4722 

precário não existe mais e a fiscalização está notificando os comerciantes e até mesmo 4723 

ameaçando em fechar as suas portas. Vai chegar um determinado momento que todos os 4724 

comerciantes da Vila Planalto vão ter que fechar as portas e para comprar uma agulha vamos ter 4725 

que pegar um ônibus e vir para o Conjunto Nacional. Isso é um absurdo. Gostaria também, a 4726 

colega aqui que está aqui na mesa, a segunda pessoa aqui, ela, se eu não entendi bem, ela deixou 4727 

claro a preocupação que ela tem em relação àquelas construções que estão dentro da área não 4728 

edificante e nós temos esse problema na Vila Planalto. Nós temos o acampamento EBE, que 4729 

existe há mais de 50 anos, com autorização da Terracap, onde todos os moradores daquele 4730 

acampamento já construíram as suas residências e ele está dentro de uma área não edificante. 4731 

Espero que essas famílias não vem a ser prejudicadas e peço aqui nessa audiência que vocês 4732 

procurem uma solução favorável para resolver a situação dessas famílias que estão dentro de 4733 

uma área não edificante. Hoje foi exibida uma fotografia onde mostra uma casa na Vila Planalto 4734 

do Conjunto Fazendinha, uma casa muito luxuosa. Quero alertar que a realidade não é aquela. Se 4735 

por ventura a equipe do governo nos permitir adentrar dentro daquelas casas, nós gostaríamos de 4736 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Ha bitação  

Subsecretaria de Planejamento Urbano 

 
bater fotografias para vocês verem a situação daquelas casas, que são caóticas, está pior do que 4737 

aquela igrejinha da Vila Planalto que pegou fogo há anos atrás. Então, a realidade não é aquela 4738 

que mostrou aqui não. Ok? Então... E outra coisa. No governo Cristovam, merecidamente, 44 4739 

famílias receberam lotes em uma área verde. Gostaria de chamar a atenção da equipe técnica. As 4740 

famílias que receberam os lotes não tem culpa se o governo entregou em área verde e essas casas 4741 

não são reconhecidas pela equipe técnica do governo e não está no projeto urbanístico da Vila 4742 

Planalto.  4743 

 4744 

Mestre de Cerimônias – Conclua, por favor.  4745 

 4746 

Vantuil – Assim sendo, era o que eu tinha de falar e muito obrigado. [aplausos] 4747 

 4748 

Mestre de Cerimônias – Obrigado. Eron. Nosso último inscrito.  4749 

 4750 

Eron – Obrigado. Primeiramente eu quero agradecer à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 4751 

Habitação na pessoa do Senhor Secretário Geraldo  Magela, que nos deu uma oportunidade para 4752 

estar aqui defendendo o meu setor. Meu nome é Eron, estou aqui representando um setor de 4753 

chácaras da Vila Planalto. Eu acho que a maioria aqui talvez não conheça, mas já foi alvo de 4754 

notícias, do DFTV e em todos os meios de comunicação. Nós chegamos para aquele setor ali da 4755 

seguinte forma: nos somos pioneiros da Vila Planalto. Eu cheguei em Brasília com cinco anos. 4756 

Então, os próprios moradores da Vila Planalto, vendo aquele cerrado que estava ali ao lado da 4757 

Vila Planalto, resolveram a ocupar a terra e começaram a desenvolver aquele trabalho que 4758 

geralmente... Que todo homem do campo, da terra gostaria de ter, que é plantar o seu arroz, o seu 4759 

feijão, o seu milho, certo, e criar a sua galinha caipira. E nisso nós fomos apoderando daquela 4760 

área ali e realmente formamos ali algumas chácaras, realmente, até com o objetivo de produção, 4761 

mas, infelizmente, nós nunca tivemos uma identidade para permanecer e produzir realmente ali 4762 

naquele setor e preservar o setor como a gente vê realmente preservando. Entendeu? Muitas 4763 

pessoas dizem que nós somos grileiros de terra. Eu quero deixar bem claro aqui. Até que essa é 4764 

uma boa oportunidade, para dizer que a nossa associação, ela existe desde 95 e que nós já 4765 

recebemos várias ameaças de morte de grileiros que tentaram se aproximar, se apossar daquele 4766 

setor ali com o objetivo único de realmente ganhar dinheiro ali naquela área, porque, realmente, 4767 

eu reconheço que é a área mais nobre de Brasília e é por isso que eu estou defendendo o setor de 4768 

chácaras da Vila Planalto e a permanência dos chacareiros no local porque eu também me 4769 
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considero uma pessoa nobre por ser um pioneiro em Brasília. Cheguei aqui em 63. Já fiz várias 4770 

inscrições na antiga X e todos os órgãos que ia distribuir residências e até hoje eu nunca fui 4771 

contemplado com uma residência em Brasília. Acreditem se quiser. Mas podem fiscalizar, 4772 

podem fazer investigação, que eu nunca fui contemplado. Não entendo que tipo de critérios que 4773 

são adotados, certo? Eu não sou um bom orador. O orador nosso não pode vir. Eu sou o Diretor 4774 

de Meio Ambiente e o nosso presidente é o senhor Geraldo Franklin, da Associação hoje. Eu já 4775 

fui presidente da Associação durante muitos anos. Então, eu não vou prolongar muito. Eu só 4776 

quero agradecer mais uma vez a oportunidade que o governo está nos dando de nos defender e 4777 

pedir a ele que realmente olhe com muito carinho lá pela nossa comunidade e que possa fazer 4778 

alguma coisa pela nossa comunidade. Realmente ela existe há mais de 40 anos, que é o mesmo 4779 

caso que o Vantuil citou aqui da EBE, que, inclusive, está na nossa mesma poligonal. É uma 4780 

poligonal... obrigado. Daqui a po... É uma poligonal não edificante, mas realmente tem muitas 4781 

pessoas ali que realmente estão ali com o sentido realmente de plantar e preservar a área e o 4782 

meio ambiente lá. E estamos firme aí, o governo pode contar com a gente porque nós vamos 4783 

continuar enfrentando os grileiros que vão para lá, muitas vezes tentando tirar proveitos 4784 

financeiros. Muito obrigado. [aplausos] 4785 

 4786 

Mestre de Cerimônias – Obrigado Eron. Então, a palavra vai para a mesa agora para comentar 4787 

as questões levantadas no que seja possível. Eu só queria alertar à mesa de que várias das 4788 

questões que chegaram à nós ainda não chegaram a vocês. Então, queria ver se a gente podia 4789 

combinar e combinar com os participantes da audiência que essas questões todas fossem 4790 

arroladas no relatório da audiência e respondidas oportunamente, mas que fossem incorporadas. 4791 

Inclusive questões que alguma pessoas contaram que não iam poder entregar hoje e vão mandar 4792 

por e-mail. Então, seriam incorporadas eventualmente até, não sei, por uma semana ou que 4793 

pudessem chegar, fica aí a sugestão, que é o que deu para perceber aqui uma necessidade, 4794 

Secretário.   4795 

 4796 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 4797 

Habitação) – Ok. Só na esteira do que o Marco disse. Nós vamos criar um e-mail a partir de 4798 

segunda-feira, pela manhã, ppcub@sedhab.df.gov.br para poder receber do ponto de vista dessa 4799 

Secretaria. PPCUB é o nome, a sigla do plano, ppcub@sedhab.df.gov.br. Esse e-mail vai ficar, 4800 

enfim, lá com a equipe da diretoria do conjunto tombado, vai receber essas questões, a equipe vai 4801 

passar a ter um nível de interação maior com a empresa responsável pelo desenvolvimento dos 4802 
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produtos. Então, os senhores e as senhoras podem ficar bem à vontade para poderem mandar as 4803 

contribuições. Muito rapidamente, do ponto de vista da gestão da Secretaria, dois pontos aqui 4804 

para depois para a área técnica especializada falar. A primeira é sobre a questão do projeto do 4805 

Parque Bourle Marx. No início do, vamos dizer assim, do governo que foi eleito em 2006, a 4806 

antiga SEDUMA fez uma contratação do escritório do Senhor Jaime Lerner e esse escritório 4807 

desenvolveu uma série de estudos iniciais e proposta para Brasília. Hoje, esse contrato quefoi 4808 

assinado pela aquela gestão com dispensa de licitação, ele está sobre tomada de conta especial no 4809 

Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, o que vocês esperem dessa gestão é uma ampla 4810 

gestão participativa na definição dos projetos e daquilo que nós, enfim, colocarmos como 4811 

proposta desse governo, sempre dialogando com os setores organizados, com o sindicato dos 4812 

arquitetos e com o conjunto da sociedade civil organizada. Por fim, Fernando, me chegou aqui, 4813 

agora, o Brasília Revisitada, pelo menos, enfim, o escopo inicial do Brasília Revisitada e a 4814 

explicação para aquela sobreposição que você fez ali é que no Brasília revisitada, realmente, 4815 

aquela primeira sobreposição que você coloca é condizente com o que está e, no momento 4816 

seguinte, 88, quando se registrou a poligonal lá daquela região, a poligonal do Sudoeste, ela foi 4817 

realmente registrada com aquele tamanho maior, antes do Decreto de Tombamento Federal. 4818 

Então, essa é a explicação para a diferença das sobreposições. Nós podemos até tentar fazer um 4819 

resgate para poder tentar entender como é que foi essa discussão para mudança de poligonal, mas 4820 

a explicação nesse momento aqui para essa diferença na sobreposição é essa. É que aquela 4821 

inicialmente era uma mancha, não tinha, enfim, nenhuma delimitação por azimute ou por 4822 

geoprocessamento e a segunda, a que foi registrada já foi uma poligonal para o empreendimento. 4823 

É. Aí eu acho que nós podemos abrir esse debate depois. A Secretaria está à disposição para a 4824 

gente tentar entender qual foi o caminho para poder tentar chegar numa explicação sobre isso. 4825 

Ok. Passar aqui para os meus colegas de secretaria aqui, da subsecretaria de planejamento. Não 4826 

tem mais nada? Então, vamos passar para os nossos colegas da empresa aqui.  4827 

 4828 

Luís Merino Xavier (RSP) – Bom. A gente... Antes de responder algumas... Fazer algumas 4829 

observações a respeito de alguns comentários específicos, eu queria dizer que do nosso ponto de 4830 

vista essa audiência, ela cumpriu e muito o que a gente esperava desses encontros no sentido 4831 

de... A gente foi muito instrumentalizado com demandas, com informações, com correções, com 4832 

puxões de orelha. Acho que foi muito positivo para nós nesse processo que a gente quer que seja 4833 

mais íntimo da nossa relação com a comunidade. Eu acho que a gente procurou anotar o máximo 4834 

possível das... Né? Somos três, quatro pessoas anotando. Estamos com várias sugestões por 4835 
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escrito aqui. Isso vai ser tudo sistematizado, várias dessas questões vem sendo discutidas dentro 4836 

do grupo e muitas delas são novas e a gente vai ter que trazer essas discussões conosco e com a 4837 

SEDHAB. Bom. Nesse último bloco, um bloco longo, se destacou a participação do Cruzeiro, 4838 

acho que colocou muito bem as suas demandas, tanto a questão das grades quanto a questão das 4839 

oficinas, especialmente, são os dois problemas principais que a gente certamente vai discutir 4840 

dentro do grupo. As quadras 700 muito atuantes. Eu acho que foi muito interessante aquelas 4841 

imagens que a Lomir trouxe para nós, mostrando que há problemas de todo tipo. Acho que 4842 

também numa certa clareza de quem mora lá que há problemas, há coisas que... Há abusos e há 4843 

coisas que podem ser regularizadas. Então, também eu gostei da... Um dos colegas. Eu acho que 4844 

mostrou o processo como acontece, do gradeamento. O gradeamento mais fechado, que vai 4845 

permitindo que as coisas aconteçam escondidas por trás, enfim. Acho que foram bem oportunas 4846 

as colocações ali. A Vila Planalto também continuou se manifestando, a questão do processo de 4847 

regularização. Isso é algo que vai ter que ser aprofundado dentro do PPCUB, vai ter que ser 4848 

incorporadas todos esses estudos que a SEDHAB vem desenvolvendo. Isso tem que ser 4849 

compatibilizado dentro do âmbito do PPCUB. E eu queria destacar também, que surgiu em 4850 

várias, várias colocações, questões relativas a transporte público, bicicletas, o pessoal 4851 

defendendo a questão das bicicletas e acho que isso vem bem dentro do que a gente está 4852 

preocupado na questão de valorizar o pedestre, valorizar o usuário do transporte público como 4853 

uma alternativa para os diversos problemas que são decorrentes do excesso de automóveis, 4854 

excessos de tráfego na cidade e que afetam também a questão da preservação da cidade. Eu acho 4855 

que foi muito oportuno trazer essas questões aqui. Tem só uma coisa que eu queria depois pedir 4856 

à Joana, que citou esse trabalho dela, esse estudo sobre o parque da cidade, se fosse possível, 4857 

depois, de nos disponibilizar, porque eu acho que é uma coisa importante. Talvez em meio 4858 

digital eu localizo. Eu sou capaz, então, de ter esse estudo, que eu me lembro. É. Eu vou ver se 4859 

eu localizo teu nome, porque eu fiz uma puxada geral lá dos estudos que havia lá. Vou passar 4860 

para os colegas, depois se eu me lembrar de mais alguma coisa.  4861 

 4862 

Briane Bicca (RSP) – Está funcionando? Está. Então, eu pincei algumas questões aqui, com 4863 

certeza, que foram tantas e todas foram registras e vão fazer parte da memória do nosso trabalho. 4864 

Algumas eu tenho respostas e outras evidente que nem eu e nem os colegas temos. A questão 4865 

que o Ricardo Pires levanta de educação patrimonial. Nós, desde a época do GT Brasília, não é 4866 

Portinho, vimos sempre reafirmando a necessidade da educação patrimonial. Me lembro até, 4867 

exemplificativamente, que a Maria do Carmo, a Macao fez dentro da Secretaria de Educação um 4868 
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projeto de educação patrimonial que chamava pequeno viajante, era uma coisa assim, que unia as 4869 

escolas das cidades satélites às do Plano Piloto e uma vinha reconhecer a realidade da outra. Foi 4870 

um trabalho intenso e de muita qualidade, muito bom resultado à época, mas eu estou falando os 4871 

anos 80, assim, que eu não sei se de lá para cá outros trabalhos de educação patrimonial se 4872 

fizeram, mas isso é a base de tudo, quer dizer, se os nossos jovens, as nossas crianças não 4873 

tiveram amor pela sua cidade, o futuro, seja patrimônio mundial ou não seja, quem defende a 4874 

cidade são os seus moradores e os moradores, quando entendem a qualidade de um bem e isso 4875 

passa a fazer parte da personalidade, quanto mais jovens eles são ao adquirirem esse conceito da 4876 

qualidade e isso vai desde a janela da sua escola, o orelhão, quer dizer, é uma forma de perceber 4877 

o mundo e se relacionar que não diz respeito só à preservação urbana estrito senso, passa a ser 4878 

uma atitude perante a vida, perante na relação com as outras pessoas e com o meio ambiente. 4879 

Bem. Então, a outra questão, Jane, a Jane Jucá. Ela levantou a questão do Setor de 4880 

Administração Federal. Nós já discutimos bastante isso internamente ao grupo com a SEDHAB 4881 

porque, na verdade, quase que houve uma entrada da escala monumental na escala bucólica, 4882 

houve uma quebra, na verdade, do paradigma do eixo monumental, criando aquela ilha 4883 

monumental dentro do que é a escala bucólica e, pior ainda, isso eu digo... Fiquei sabendo que eu 4884 

tenho uma sobrinha que trabalha lá. Todo o subsolo daqueles lotes é de garagens. Então, não há 4885 

possibilidade ou pelo menos não foi buscada uma possibilidade mínima de cobertura vegetal. O 4886 

que dá é aquela gramínea, assim, não passa daquilo e pouco contribui ou nada contribui do ponto 4887 

de vista ambiental para aquilo que seria exatamente, aquele espaço da escala bucólica. Alguém 4888 

nos disse até “mas, então, tem que entortar o eixo assim, porque a escala monumental está se 4889 

deslocando para aquele lado”. É uma questão a discutir e que realmente desvirtua o espírito do 4890 

Eixo Monumental. O querido amigo Sebastião Carneiro falou do transporte de massa, o Luís já 4891 

se referiu a isso. E tinha uma outra questão que eu tinha levan... Ah! A questão do CONPRESB. 4892 

Eu acho... Há uma situação anômala em Brasília e o plano vai tratar disso, porque cidades desse 4893 

porte, como cidades menores que são patrimônio nacional tem o seu conselho de preservação e é 4894 

fundamental haver um espaço de diálogo. Eu dizia ainda ontem, até enquanto o ACM era 4895 

governador da Bahia havia um conselho de preservação na cidade de Salvador, aonde os três 4896 

níveis estavam representados e que discutia todas as questões de preservação. Claro que o ACM, 4897 

de vez em quando, patrolava tudo e fazia. Aliás, patrolou fisicamente mesmo, com tratores, o 4898 

pelourinho, mas havia um espaço de discussão, de análise, de diálogo, porque nada melhor do 4899 

que escutar a opinião do outro para, quem sabe, tornar a nossa opinião mais compatível com 4900 

aquilo que é opinião geral. Então, essa questão da falta do Conselho de Preservação de Brasília é 4901 
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realmente uma lacuna importante e tenho certeza que a SEDHAB vai tratar com carinho dessa 4902 

questão e nós, evidentemente, que vamos colocar na nossa proposta, na nossa proposta de lei. Eu 4903 

acho que eu ficaria por aqui, então. Agradeço. [aplausos] 4904 

 4905 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 4906 

Habitação) – Mais algum companheiro ou companheira da empresa para...    4907 

 4908 

Maria Etelvina (RSP) – Mais uma vez voltou aqui a questão das áreas não edificantes, não pelo 4909 

representante da Vila Planalto, mas por uma pessoa que já saiu e deixou escrito. Ela propõe que 4910 

em todas as situações onde haja ação judicial, que se suspenda. Ela coloca: não seria pertinente e 4911 

prudente que os assuntos que tenham ação na justiça, com questionamento de projetos, 4912 

intervenções fossem imediatamente suspensos? Bom. Na pesquisa que nós fizemos, várias, um 4913 

número muito grande de ações do Ministério Público já tiveram decisão pela 4914 

inconstitucionalidade. Essas leis não tem mais validade. Elas não podem mais ser aplicadas. 4915 

Então, no nosso levantamento isso nós já identificamos. Várias leis tem tutela, ou seja, várias 4916 

ações tem tutela, ou seja, elas impedem que se dê aplicação para os projetos, enfim, leis que são 4917 

objeto dessas ações. Com relação às ações que não tem tutela, ou seja, que não tem uma decisão 4918 

mesmo que provisória do juiz dizendo que deve ser suspenso ou não, digamos assim, a minha 4919 

sugestão, nós estamos na etapa de diagnóstico. A minha sugestão e eu posso, digamos, levantar 4920 

com o Ministério Público as ações que não tem tutela, que não tem uma decisão, a minha 4921 

sugestão é que a equipe examinasse essas questões para verificar quais dessas questões, quais 4922 

dessas ações versam sobre situações que se considera que possam acarretar risco de dano ao 4923 

patrimônio tombado. É uma proposta que eu faço com relação a isso. Eu acho que isso aí deve 4924 

ser examinado, porque juridicamente se não existe uma decisão suspendendo os projetos, os 4925 

projetos, digamos assim, não tem nenhum impedimento legal para fazer, mas, enfim, isso é uma 4926 

questão que eu acho que nós temos que discutir no âmbito ainda do grupo, temos que discutir 4927 

com a Secretaria para verificar quais seriam a solução mais adequada para esses casos, desde que 4928 

nós identifiquemos que realmente essas ações versam sobre situações que poderão acarretar 4929 

riscos irreparáveis à preservação do patrimônio tombado.   4930 

 4931 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 4932 

Habitação) – Briane. Por favor.  4933 

 4934 
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Briane Bicca (RSP) – Você me permite. Desculpe. Quem levantou a questão do Bourle Marx? E 4935 

ele... Ah! Joana. Pois, Joana, na verdade, a tua questão suscita uma outra que é mais ampla, que é 4936 

a preservação e a valorização das obras de vários artistas que contribuíram para Brasília. Nesse 4937 

mesmo congresso de críticos de arte, em 1959, mesmo antes de Brasília ter sido inaugurada, já se 4938 

dizia que em Brasília a arte que mais se destacava e que tinha mais a ver com o espírito 4939 

modernista da cidade era a escultura, que Brasília era em sim uma cidade escultural e que o 4940 

próprio exercício da escultura urbana, na escala urbana tinha na cidade uma importância 4941 

fundamental, mais até do que outras artes. E se fala também da questão do ajardinamento, do 4942 

tratamento dos espaços urbanos e tu vais encontrar nessa ata desse congresso, chama a atenção já 4943 

para a obra também do Bourle Marx, que aqui em Brasília é uma obra muito maltratada. É uma 4944 

cidade a qual o Bourle Marx se dedicou com paixão, porque fazia parte do próprio espírito 4945 

modernista dele e nós vemos com tristeza que a obra dele, por ser uma obra muito frágil, porque 4946 

é de paisagismo, não é? Se trata do tratamento com espécies vegetais, ela... já se perdeu muita 4947 

coisa e se está na iminência de perder mais e tu deste um exemplo, que é o parque da cidade, não 4948 

é?  4949 

 4950 

(intervenções fora do microfone) 4951 

 4952 

Briane Bicca (RSP) – Muito bom.  4953 

 4954 

(intervenções fora do microfone) 4955 

 4956 

Briane Bicca (RSP) – Tá ótimo. Agradecemos muito. Tá.  4957 

 4958 

Graco Melo (Diretor da Diretoria do Conjunto Tombado) – Posso. Eu queria agradecer em 4959 

nome da DCT. Queria falar... Acho que posso falar até em nome da Fernanda. Nós somos 4960 

funcionários de carreira, somos arquitetos, conhecemos alguns interlocutores da plateia, alguns 4961 

foram professores nossos, Coutinho, Carpintero. Eu queria dizer que além de brasiliense, a gente 4962 

gosta muito da cidade. A gente tem um carinho especial pela cidade. A gente não estaria aqui 4963 

sentado se a gente não gostasse muito da cidade. Então, a gente se preocupa e a gente coloca à 4964 

disposição sempre. A gente foi procurado por gente aí. Olha, está franqueado o acesso. A gente é 4965 

mais do que... Será mais... Vocês serão muito bem vindos lá na DCT para que a gente deixe mais 4966 

transparente possível a nossa relação. Muito obrigado.  4967 
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 4968 

Rafael Oliveira (Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 4969 

Habitação) – Bem. Então, para realmente finalizar aqui, eu quero primeiro fazer uma lista de 4970 

agradecimentos aqui que é extensa, mas que é importante, que são as pessoas que trabalharam aí 4971 

nesse último período de forma muito árdua para que nós pudéssemos realizar com sucesso essa 4972 

audiência, agradecer ao comandante da PM, coronel Rosbaque, e ao chefe da Casa Militar, o 4973 

Tenente Coronel Leão, que garantiram aqui a equipe do Tenente Saulo, que teve o tempo todo 4974 

aqui zelando pelo bom andamento da audiência e pela nossa segurança. A equipe da RS Projetos. 4975 

Marco Schimdt, Rafael Rosa, Marcos Ferreira, Délcio Rigatti. É isso? Falei corretamente? Décio 4976 

Rigatti, a Maria Etelvina Guimarães, o Lúcio Merino... Luís Merino. É, anotaram errado aqui 4977 

para mim. Briane Bicca, enfim, a equipe da RS que desenvolveu os produtos para a Secretaria, 4978 

RSP. Isso. Aqui a Coordenação do Museu Nacional, João Campos, o nosso operador de som, 4979 

Vanderlei, que ficou dentro do aquário ali o tempo todo, equipe da SEDHAB, a nossa 4980 

Subsecretária de Planejamento Urbano, Fernanda Guimaraes, a assessora da SUPLAN, Rejane 4981 

Jung, o Diretor da DCT, Graco Melo e a sua equipe, a Lídia Adjuto, que está aqui conosco, a 4982 

Cláudia Gontijo, o nosso chefe de Gabinete lá da SEDHAB, o Jorge Lima, o chefe da nossa 4983 

assessoria jurídico administrativa, Ebllas Ávila, e o seu assessor, Marcos Tanan, o chefe da nossa 4984 

unidade gestora de fundos, o Gilmar Gonzaga, a nossa brava equipe aí da assessoria de 4985 

comunicação social da nossa ASCOM, Michele Moreira, Joseane, Fabiane e a Grasiela Cerutti, 4986 

que é essa gaúcha e também, viu, guerreira, que nos ajudou a montar essa audiência pública. O 4987 

Rômulo Rodrigues, que é assessor da nossa unidade de planejamento estratégico e, enfim, os 4988 

nossos companheiros motoristas aí, o Jadson, o Jajá, o Teixeira e o Valdemar. Enfim, creio que 4989 

todos. Eu queria... O Thiago Rodrigues, chefe da nossa UAG, isso, que também nos ajudou 4990 

bastante do ponto de vista da logística para que a gente pudesse fazer essa audiência. Eu queria 4991 

encerrar primeiro deixando muito claro que o compromisso da gestão do Governador Agnelo, o 4992 

compromisso do Secretário Magela e o meu compromisso por conseguinte como secretário 4993 

adjunto é com a população do Distrito Federal e que nas eleições votaram num programa de 4994 

governo e elegeram um programa de governo que sobretudo tem compromisso com a população 4995 

do Distrito Federal e com o Distrito Federal. Então, o que os senhores e as senhoras podem 4996 

esperar dessa Secretaria e de cada um dos dirigentes desse governo, inclusive por vínculo 4997 

ideológico mesmo, né? O Orlando aqui, companheiro de partido e me viu crescer, eu digo que é 4998 

um dos que me carregou no colo literalmente, reconhece, é o compromisso ideológico que esse 4999 

governo tem com, primeiro, humanizar essa cidade, que a gente possa preservar Brasília não só 5000 
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para que individualmente cada um, cada uma dentro da sua propriedade possa usufruir ou possa 5001 

ter qualidade de vida, mas que o conjunto da população do Distrito Federal possa usufruir de 5002 

Brasília como patrimônio tombado que ela é, como é essa bela cidade que nós temos. Então, a 5003 

cada momento que houver uma decisão importante para ser tomada por essa secretaria, a cada 5004 

momento que houve a necessidade de escuta nós teremos momentos como esses. Lógico que 5005 

nem sempre estaremos falando as mesmas palavras, estaremos caminhando no mesmo viés, mas, 5006 

sem dúvida nenhuma, o que vocês podem esperar é que a todo momento a sociedade civil 5007 

organizada, todos os setores da sociedade civil organizada terão espaço, terão voz e terão vez 5008 

para levar até a Secretaria, até essa gestão as suas propostas e as suas opiniões. Então, eu quero 5009 

agradecer a cada um e a cada uma que ficou aqui até esse horário. Agradecer o espírito 5010 

democrático sobretudo, de escutar o divergente, escutar a opinião divergente e de entender que 5011 

nós estamos num processo realmente dialético de construção e que isso pressupõe diálogo. 5012 

Então, eu queria pedir uma salva de palmas a todos nós pelo exercício democrático que nós 5013 

fizemos aqui hoje. Meu muito obrigado. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. 5014 

[aplausos]  5015 


