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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO - SEDHAB 

PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA – 

PPCUB 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROGNÓSTICO 

 

24 DE SETEMBRO DE 2011 

 

(transcrição Ipsis Verbis) 

 

Mestre de Cerimônias – Bem vindos à 2ª Audiência Pública do Plano de Preservação do 1 

Conjunto Urbanístico de Brasília, o PPCUB. Solicita-se a todos que ocupem os seus lugares e a 2 

gentileza de colocarem os seus aparelhos celulares em modo silencioso. Lembramos que as 3 

inscrições serão feitas no momento da leitura do regulamento da audiência. Lembramos que as 4 

inscrições para as pessoas que queiram participar, fazer a sua explanação de três ou seis minutos, 5 

conforme o regulamento, serão feitas a partir do momento da leitura do regulamento desta 6 

audiência. Um outro aviso, que pedimos às pessoas que fiquem atentas aos degraus. Existe uma 7 

sequencia de degraus aqui no auditório. Pedimos as senhoras e senhores que fiquem atentos a 8 

esses degraus. Esta audiência objetiva dar continuidade ao processo de discussão com a 9 

sociedade relativo à elaboração do plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, o 10 

PPCBU, um dos instrumentos de planejamento e gestão dos núcleos urbanos que compreende as 11 

regiões administrativas do Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia, do Sudoeste e áreas 12 

octogonais. Visa atender ao disposto na Lei Orgânica do Distrito Federal, no Plano Diretor de 13 

Ordenamento Territorial, Lei Complementar nº 803/2009, assim como na legislação federal que 14 

determina a elaboração do Plano de Preservação de Sítio Histórico na Portaria do IPHAN nº 15 

299/2004. São convidados a compor a mesa de honra o Excelentíssimo Senhor Secretário de 16 

Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, Geraldo Magela.  17 

 18 

[aplausos] 19 

 20 

Mestre de Cerimônias – O Excelentíssimo Senhor Deputado Distrital Wasny De Roure.  21 

 22 

[aplausos] 23 

 24 

Mestre de Cerimônias – O Senhor Superintendente do IPHAN no Distrito Federal, Alfredo 25 

Gastal.  26 

 27 

[aplausos] 28 
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 29 

Mestre de Cerimônias – O Senhor Administrador de Brasília, Messias de Souza.  30 

 31 

[aplausos] 32 

 33 

Mestre de Cerimônias – O Senhor Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano e Habitação 34 

do Distrito Federal, Rafael Oliveira.  35 

 36 

[aplausos] 37 

 38 

Mestre de Cerimônias – O Senhor Jonatas Nunes, aqui representando a Subsecretaria de 39 

Patrimônio Artístico e Cultural do Distrito Federal.  40 

 41 

[aplausos] 42 

 43 

Mestre de Cerimônias – É convidado também a compor a mesa o senhor Graco Melo, Diretor 44 

do PPCUB, SUPLAN, SEDHAB.  45 

 46 

[aplausos] 47 

 48 

Mestre de Cerimônias – Em nome do Secretário Geraldo Magela, agradecemos a presença 49 

também do Senhor Dálio Ribeiro, que é Superintendente do IBRAM, aqui representando o 50 

Secretário de Meio Ambiente, Eduardo Brandão. Demais autoridades e convidados, sejam bem 51 

vindos. Senhoras e senhores, fiquemos de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.  52 

 53 

[Execução do Hino Nacional Brasileiro] 54 

 55 

Mestre de Cerimônias – A pedido do Secretário Geraldo Magela, é convidado a compor a mesa 56 

também o senhor Dálio, do Ibram.  57 

 58 

[aplausos] 59 

 60 

Mestre de Cerimônias – Após esta cerimônia, será formada uma mesa técnica para os 61 

andamentos dessa audiência, onde será lido o regulamento, bem como as demais atividades e os 62 

demais trabalhos ao longo desta etapa. O encerramento está previsto para as 18 horas. Sehoras e 63 

senhores, ouviremos agora o administrador de Brasília, Senhor Messias de Souza.  64 
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 65 

Messias de Souza (Administrador Regional de Brasília) – Bom dia a todas e a todos. 66 

Cumprimentar o Secretário Magela, meus companheiros aqui de mesa e, para agilizar, na 67 

verdade, eu gostaria de, com essa saudação a todas as delegadas e delegados, dizer que nós 68 

estamos chegando a uma fase do processo de discussão do PPCUB importante, em que a cidade 69 

começa a cristalizar e organizar as suas polêmicas e as suas demandas que precisam ser 70 

decididas e precisamos enfrenta-las todas, na minha opinião, com um espírito de bastante 71 

tolerância no sentido das relações entre os moradores da cidade, mas de muita firmeza na 72 

definição de princípios, de defesa do patrimônio que nós temos, da preservação das escalas 73 

urbanísticas que foram tombadas. E um debate que precisa, deve ser, está sendo e, certamente, 74 

será cada vez mais, muito além das audiências públicas formais, um debate intenso sobre os usos 75 

deste patrimônio, sobre a adaptação necessária da utilização, em face das novas necessidades das 76 

novas gerações de Brasília, dos conflitos que surgem intergeracionais, do novo perfil de 77 

moradores das quadras, que vai se modificando ao longo do tempo, quadras que eram de casais 78 

muito jovens, hoje, nós temos quadras de avós e não quadra de netos. Nós temos situações que 79 

precisam ir sendo matizadas e, neste sentido, é que eu conclamo a uma certa reflexão, porque é 80 

que nós precisamos, sobretudo na questão da utilização desse patrimônio, da utilização das 81 

regras de zoneamento, que, ao meu ver, precisam ser revistas e adaptadas, para que a cidade 82 

possa, em harmonia com as novas necessidades, garantir a preservação, a preservação do 83 

patrimônio e sairmos de uma situação em que nós temos, às vezes, uma legislação ou omissa, ou 84 

proibitiva e uma realidade incontrolável de ilegalidades. Eu chamo, então, a atenção e quase se 85 

repto a esta análise porque, às vezes, a abordagem que se faz no sentido de preservarmos quase 86 

que fotograficamente os maravilhosos planos que foram feitos há 50 anos, às vezes, nos levam a 87 

uma realidade oposta e no entorno do Plano Piloto nós vemos isso como, exatamente esta 88 

situação que me referi, levou a situações muito graves e você vê caso de… no caminho de 89 

Taguatinga todos veem Vicente Pires, Arniqueiras e tantas situações que ocorreram e mesmo 90 

aqui dentro da área, da poligonal da área tombada, nós temos essa pressão ocorrendo em vários 91 

pontos. Então, eu queria apenas trazer quase que esta provocação ao sentido que nós deveríamos 92 

dar também ao debate do PPCUB para esse ajustamento das nossas regras por uma redefinição 93 

desses usos por um longo período, por um prazo de uma década, que esse PPCUB precisa ser, 94 

portanto, bem consentâneo com essas necessidades da sociedade, para que possa ter essa duração 95 

prestigiado, cumprido, executado por todos e sairmos dessas contradições a que me referi, que 96 

terminam levando as questões de urbanismo, muitas vezes, até as páginas policiais. Então, é com 97 

este desafio, digamos assim, e este chamamento a esta reflexão que eu cumprimento a todos e 98 

desejo que esta audiência pública seja muito produtiva e de bom êxito. Muito obrigado e vamos 99 

ao trabalho.  100 
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 101 

[aplausos] 102 

 103 

Mestre de Cerimônias – Com a palavra o Senhor Deputado Distrito Wasny De Roure.  104 

 105 

Wasny De Roure (Deputado Distrital) – Gostaria de saudar a mesa dos nossos trabalhos, na 106 

pessoa do Deputado Geraldo Magela, colega, militante muitos anos. Quero saudar cada uma das 107 

lideranças aqui presentes, das 700, Instituto de Arquitetos do Brasil, me desculpe que a gente não 108 

consegue identificar, do Conselho Comunitário. Acredito que debater a área tombada de Brasília 109 

não é uma tarefa fácil, portanto, eu quero cumprimentar a cada um de vocês que tem debruçado 110 

nesse assunto, tem encarado as distorções e não tem se acomodado diante delas. Não podemos 111 

ser derrotados diante da ilegalidade, diante das infrações. Nós, particularmente, aqui, dentro 112 

dessa casa, o Poder Legislativo da população do Distrito Federal, estamos fazendo um grande 113 

trabalho de resgatar a idoneidade das nossas instituições, em particular desta casa, para que 114 

possamos, ao apreciar matérias dessa envergadura, termos um produto que redunde, em primeiro 115 

lugar, no interesse público e, em segundo lugar, vem ao encontro dos interesses daqueles que 116 

estão excluídos, estão padecendo de um processo de não incorporação no próprio 117 

desenvolvimento. Além disso, o enfrentamento de um processo de especulação que Brasília vive, 118 

talvez sem precedentes no país. E isso impõe sobre nós, particularmente nessas áreas que estão 119 

dentro da poligonal do tombamento, uma responsabilidade ainda maior. Então, quero dizer para 120 

vocês que contem conosco, contem com a nossa disposição de discutir os assuntos. Queremos 121 

fazer a coisa com a mais absoluta clareza do interesse público, também tendo a sensibilidade 122 

para modificações que, muitas vezes, é pertinente a esse interesse. Nós não podemos cultuar a 123 

história por cultuar a história. Nós temos que cultuar a história numa perspectiva de atendimento 124 

ao interesse da nossa população e ao mesmo tempo tendo a lucidez de resistir à impetuosidade 125 

do processo capitalista, que, muitas vezes, desvirtua o interesse da pessoa humana, violando a 126 

qualidade de vida da nossa população. Quero, portanto, agradecer a oportunidade de estar aqui, 127 

presente, desejando o melhor dos resultados para a nossa cidade. Muito obrigado e um bom dia a 128 

todos vocês.  129 

 130 

[aplausos] 131 

 132 

Mestre de Cerimônias – Ouviremos agora o Senhor Superintendente do IPHAN, Alfredo 133 

Gastal.  134 

 135 
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Alfredo Gastal (Superintendente do IPHAN) – Boa tarde. Bom dia, melhor, para os senhores. 136 

Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Secretário da SEDHAB o convite para participar dessa 137 

reunião, que envolvem todos aqueles que residem nessa cidade e vejo que há uma boa 138 

quantidade de representantes daqueles que… dos vários grupos que residem no Plano Piloto, na 139 

área tombada. Eu quero destacar também a presença do Deputado Wasny De Roure, que tem 140 

sido um constante colaborador de Brasília e do seu desenvolvimento nos seus vários momentos 141 

no Governo do Distrito Federal, seja como deputado, seja como Secretário que foi. Não vou 142 

fazer uma lista aqui das pessoas que devo agradecer, pelo fato de estarem na mesa e vou direto 143 

ao assunto, que eu acho que é o assunto efetivo. Brasília é uma senhora de 50 anos. Em termos 144 

normais de um ser humano, ela já devia ter entrado na menopausa. Com a cidade que foi bastante 145 

maltratada sobre vários aspectos, ela, definitivamente, entrou na menopausa e, portanto, precisa 146 

já de um tratamento e de um tratamento bastante… mais radical do que, às veze, a gente 147 

imagina. Eu tenho batido muito, muito na cidade. Então, dizem: o Gastal é um chato, ele trata a 148 

cidade de uma maneira muito ortodoxa, às vezes, ou heterodoxa, dizem outros, mas não importa 149 

como eu trate, importa é como as pessoas percebem que eu estou tratando. Eu estou tentando 150 

convencer de uma tesa que não é fácil, porque a relação com Brasília acaba sendo quase sempre 151 

muito amorosa, mas muito amorosa dentro do espaço em que a gente vive e os espaços onde a 152 

gente vive, a gente acaba gostando deles do jeito que eles são e não necessariamente esses 153 

espaços são aquilo que deviam ser. Lúcio Costa é uma espécie de Bíblia, que a gente lê, mas que 154 

não foi nem interpretada e muito menos aplicada em Brasília. É bom lembrar que o Lúcio fez a 155 

famosa cruz curva e ele desenhou até a W3. Daquele momento em diante, foram os rapazes que 156 

basicamente o Oscar trouxe para cá, que vinham nas segundas-feiras depois do almoço e iam 157 

embora nos sábados antes do almoço para o Rio de Janeiro. O Horário era, inclusive, em função 158 

de pelo menos eles terem três dias e meio de praia por semana garantidos no Rio, porque era toda 159 

a garotada de Copacabana e eu conheci essa gente toda e eles tinham que ter pelo menos três dias 160 

e meio de praia por semana para aguentarem o Cerrado depois e vocês todos que estão aqui 161 

sabem o que é o Cerrado e o que o Cerrado cobra de nós. Nós estamos há cento e não sei quantos 162 

dias sem uma gota de chuva. Era hoje. Não chegou ainda. Então, ser brasiliense tem implicações 163 

inclusive físicas e físicas mesmo, cobranças em que o corpo da gente paga um imposto alto. E o 164 

pessoal que veio para cá, muitos fizeram isso por diletantismo, não com a seriedade que a gente 165 

gostaria que tivessem. E o resultado, a gente vê na Asa Norte Principalmente. Eu não sei se todo 166 

mundo faz esse trajeto conscientemente. Eu convido a todos que num fim de tarde. Não precisa 167 

ser fim de tarde, a qualquer hora do dia, saiam pela W3 Norte e percorram a W3 Norte no 168 

sentido sul extremo norte, na W3 Norte, olhando com o prazer e eu pago quem acabar essa visita 169 

de um extremo a outro com o prazer, prazer. Não estou querendo nenhum prazer especial. Só 170 

prazer. Olhando para o lado esquerdo e que diga, eu tive uma sensação estética, eu tive algum 171 
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prazer estético ao olhar a W3 Norte, o lado esquerdo, algo que me transportou há pelo menos 172 

aquela visão que eu tinha daquela cidade onde eu morei em 1940, 50, 60, em qualquer outro 173 

lugar deste país. Eu desafio. Não importa que lugar do país eu morei, que eu tivesse uma avenida 174 

como a W3 Norte, do lado esquerdo. Eu desafio alguém que diga que tem o mesmo prazer de 175 

andar pela W3. Aquilo é uma monstruosidade. Aquilo é uma coisa de cidade fantasma para fazer 176 

filme de terror em Hollywood ou onde quer que seja. Aquilo deveria ser, me desculpe o meu 177 

governador, mas aquilo devia ser implodido, de preferência com os autores lá dentro. Vamos ao 178 

outro lado, ao direito, ao lado direito, ao lado direito nós temos uma série de edifícios, os 179 

edifícios, em geral, não são ruins, tem inclusive edifícios muito bons, mas tentemos andar na 180 

área comercial. A área comercial são cubos arquitetonicamente bem… Até assim bonitinho o 181 

cubo, os cubos e tal. Agora, você só tem acesso ao cubo por escada. Alguém que tiver algum 182 

problema físico não consegue subir porque só tem escada. Ao fazer o cubo, sobraram entre 23 e 183 

27 centímetros até a beira da calçada. O que ocorre. Nenhum cadeirante poderá andar por ali. 184 

Pessoa normal, com perna normal, um pouco mais gordinho, também não anda por ali. Ali só 185 

anda a Gisele Bundchen, com um pé diante do outro e sem muito quadril, porque não anda 186 

também, se tiver o quadril um pouco mais largo, não caminha e toda o lado residencial norte da 187 

W3 é assim de cabo a rabo. Ficam os comerciais… Então, isto foi o que aconteceu com Brasília. 188 

Portanto, nós temos que fazer uma Brasília revisitada outra vez. Nós temos que revisitar Brasília 189 

outra vez. Nós temos muita coisa para fazer outra vez. Eu acho que não temos que parar com 190 

essa coisa de achar. Ó, a cidade. Não. A cidade não foi desenhada por Lúcio só. Um pedaço foi. 191 

O resto foi desenhado por sabe lá Deus quem. E com raríssimas exceções, há exceção, uma ali na 192 

Asa Norte e aquela quadra Santo Ângelo, sei lá como é que é o nome, São Miguel. Eu sabia que 193 

é coisa das missões, mas, você sabe, eu, como gaúcho, (incompreensível) degenerado já. Meus 194 

anos de Brasília me degeneraram. Agora, não me degeneraram no sentido de apreciar ou de saber 195 

o que é arquitetura. E por aí vai. Então, eu acho que esse trabalho é uma coisa que a gente tem 196 

que… ele tem que pensar também nessas coisas, também pensar em que Brasília não está pronta, 197 

que nós temos que fazer mais coisas, nós temos que rever o que foi feito. Nós, talvez, tenhamos 198 

que fazer reformas muito grandes, baratas, bem sabe, mas para transformar Brasília numa cidade 199 

mais normal, menos anormal sobre certos aspectos, porque foi a própria arquitetura daqui, numa 200 

de certa cerca crise de desvario, que gerou essas anormalidades, porque trazer… eu vou trazer os 201 

estrangeiros, chegam aqui e as pessoas fazem programas. E lá, o pessoal que trabalha comigo já 202 

aprendeu. Não leva para a W3 Norte, não leva, não pode mostrar. A menos que você quiser 203 

mostrar o mostrengo. Isso é possível, mas não leve. Então, nós temos que ter consciência disso. 204 

O Secretário tem que ter consciência disso, o Governo do Distrito Federal e nós que moramos 205 

aqui mais que tudo, saber que diabos foi feito com esta cidade e, por amá-la, por vivermos aqui, 206 

porque eu estou aqui há, sei lá, 40 anos e não saio daqui nem a pau. Agora, eu gosto dessa 207 
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cidade, respeito essa cidade, mas tenho a obrigação de saber o que eu estou fazendo aqui e quero 208 

compartilhar isso com todo mundo, para parar com essa coisa de achar: olha ali, tem um 209 

verdinho e tem que manter. Não, vamos ver o que é realmente patrimônio ecológico, patrimônio 210 

verde, etc., mas não vamos confundir um verdinho qualquer com o que é realmente defensável. 211 

Nós temos um patrimônio importantíssimo do início de Brasília, que está nas cidades satélites, 212 

que está aqui do lado de Brasília, que está… o Governador… Governador não. Perdão. Meu 213 

Secretário. Mas fale com o governador também. O que está sendo feito na Vila Planalto é um 214 

crime, é um crime o que está se fazendo na Vila Planalto. [aplausos]. E as autoridades, há anos, 215 

estão vendo o crime lá e ninguém faz… A polícia passa a faz de conta que não vê. O Ministério 216 

Público passa e faz de conta que não vê. Todo mundo não vê o que está acontecendo na Vila 217 

Planalto. Então, as pessoas vendendo as casas originais da Vila Planalto, se constroem casas de 218 

três pavimentos, modernosas, modernosas, assim, com aqueles… saem as vigas para cá, saem 219 

vigas para lá, com vidros fumê e são vendidas naquele mercado negro, que ninguém é dono de 220 

coisa nenhuma e fica por isso mesmo. Está acabando a Vila Planalto. Isto é patrimônio. Isto é 221 

patrimônio. Patrimônio dos pioneiros que vieram para cá, construíram as casas lá, foram pagas 222 

pela… não me lembro mais o nome das empresas. Eu morei na Vila Planalto. Não sobrou nada. 223 

Não está sobrando quase nada e os negócios são feitos nos cartórios aqui. Isso que me preocupa. 224 

Então, acho que esse trabalho que está sendo feito é extremamente importante, mas que ele tinha 225 

que ser ampliado e levar em consideração a realidade, o realismo socialista da cidade também, a 226 

realidade real da cidade. E dizer algumas palavras que não fossem tão suaves para aquilo que é a 227 

monstruosidade da cidade, porque ela existe também. Dedicar algumas fotos àquilo que é 228 

monstruoso nessa cidade e que precisa ser dito também e ter propostas de como eliminar, castrar, 229 

acabar com isso e dizer “isto não pode ser chamado de Brasília”. É o que eu tinha a dizer. O 230 

senhor sabe que eu quando eu gosto, eu gosto.    231 

 232 

[aplausos] 233 

 234 

Mestre de Cerimônias – Ouviremos agora o Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento 235 

Urbano e Habitação do Distrito Federal, Geraldo Magela.  236 

 237 

Geraldo Magela (Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 238 

Federal) – Bom dia. Eu quero agradecer a presença de todas as senhores, de todos os senhores 239 

desta audiência pública. Já pedi ao Marcos, que é o nosso moderador, que depois, no decorrer da 240 

audiência pública, que ele leia todas as faixas que estão aqui para que elas fiquem registradas na 241 

ata e nos anais dessa audiência pública. As faixas também são uma forma legítima de 242 

manifestação de todas as pessoas que aqui comparecem. Portanto, devem fazer parte dos 243 
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registros da nossa audiência pública. Quero saudar a toda nossa mesa aqui, ao superintendente 244 

Gastal, agradecer pela sua participação nesta audiência pública. O IPHAN, que está presente na 245 

comissão que analisa o plano de preservação do Conjunto Urbano Tombado de Brasília, que está 246 

neste momento em debate e agradecer pela forma sincera, aberta, leal com que tem conduzido os 247 

debates e até os embates com o Governo do Distrito Federal no tocante à questão da preservação 248 

do tombamento. Quero agradecer a presença aqui do líder do governo aqui nesta Câmara 249 

Legislativa, Deputado Wasny De Roure, que, certamente, será um parceiro de toda a sociedade 250 

na aprovação, no encaminhamento, no debate deste projeto quando chegar aqui, à Câmara 251 

Legislativa. Agradecer a presença do Administrador de Brasília, da Região Administrativa I, 252 

que, certamente, junto com os administradores das outras regiões, tem uma responsabilidade 253 

enorme na gestão, na administração desse conjunto urbano tombado que nós estamos debatendo. 254 

Agradecer a presença do Rafael Oliveira, meu Secretário Adjunto, junto com toda a equipe da 255 

SEDHAB. Agradecer a todos os trabalhadores da SEDHAB o trabalho que vem desenvolvendo 256 

para chegarmos a uma lei adequada e que seja o reflexo do debate e da maturação do diálogo 257 

para termos a melhor lei para a preservação do tombamento de Brasília. Agradecer a presença 258 

aqui do Dálio, representando o Ibram e a Secretaria do Meio Ambiente. Também uma parceira. 259 

Agradecer o Jonatas aqui, representando a Secretaria da Cultura e o Graco também, que é o 260 

Diretor da DCT. Quero fazer um agradecimento, registrar, saudar e fazer um agradecimento 261 

especial ao Felipe Torelli, que foi Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação no 262 

Governo do Professor Cristovam Buarque, junto com o Bassur, agradecer a presença de vocês, 263 

junto com o Benny também, que esteve naquele momento da equipe de governo e hoje faz parte 264 

do CONPLAN. Pois bem. Nós estamos aqui, hoje, numa audiência pública, onde e quando nós 265 

vamos conhecer o prognóstico feito pela empresa que assessora e que ajuda na reflexão, na 266 

sistematização dos trabalhos deste plano junto com a equipe da SEDHAB. Nós estamos 267 

caminhando para a conclusão deste processo e é preciso que nós façamos um diálogo muito 268 

franco sobre o que interessa para este plano. Certamente nós teremos conflitos. Se nós olharmos 269 

as faixas e lermos todas, nós vamos ver que neste plenário há segmentos que defendem posições 270 

diferentes de outros sobre o mesmo assunto. Isso não é ruim. Isso é muito adequado que 271 

aconteça exatamente numa audiência pública, porque aqui é o fórum onde estes conflitos podem, 272 

democraticamente, se estabelecer. O que nós temos que fazer neste momento é um pouco 273 

daquilo colocado pelos que me antecederam. Nós temos, hoje, um título que não é um título do 274 

governo, de nenhum governo, de nenhum que antecedeu ao atual, nem o atual, nem aos futuros. 275 

O título concedido pela UNESCO a Brasília como patrimônio cultural da humanidade é de toda a 276 

sociedade especialmente de Brasília, mas do Brasil. Nós sabemos que esse não é um título que 277 

deva ser defendido apenas por quem está no governo. A nós, que somos passageiros, todos nós, 278 

que ocupamos cargos e funções públicos, somos passageiros. A cidade é permanente e a ela nós 279 
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devemos olhar para que todas as questões que se estabeleçam como conflitos possam ser 280 

arbitrados, estabelecendo na lei aquilo que é de interesse social, aquilo que é de interesse da 281 

preservação. Por isso, o que o nosso governo, o governador Agnelo Queiroz e toda a nossa 282 

equipe tem como objetivo com o PPCUB é estabelecer normas que sejam claras, objetivas e 283 

estáveis. Nós temos que pensar em leis que não precisam ser alteradas a cada dia. Nós temos 284 

muito claro que as leis são, muitas vezes, e isso é legítimo, resultado de confrontos de interesses, 285 

resultado de debates políticos e, em alguns casos, até ideológicos. E é correto que seja assim. A 286 

luta política se estabelece por conflitos de interesses e neste caso nós temos muito conflitos, mas 287 

nós vamos ter que, através do debate da reflexão, resolver estes conflitos e estabelecer uma 288 

regra, uma norma, uma lei, que deverá ser seguida por todos. Eu tenho dito que a nós, que 289 

estamos gerindo o estado, compete a vigilância, a gestão, mas nós precisamos ir além para trazer 290 

a sociedade, os moradores para assumirem a cidade como sua. Nós não podemos ver no caso, por 291 

exemplo, do puxadinho um conflito que se estabeleça sem solução entre os comerciantes que 292 

precisam, que querem avançar em área pública e o morador do lado que não quer permitir. É 293 

preciso que a lei intermedie este conflito e estabeleça o limite de cada um, dizendo pode até certo 294 

ponto e não pode a partir dali. E aí o governo deve ser severo, deve ser vigilante para combater 295 

os excessos, porque com uma lei que seja clara e objetiva, o governo tem a obrigação de 296 

fiscalizar e impedir os excessos, e impedir que aqueles que querem desrespeitar a lei o façam. O 297 

que nós queremos, portanto, é estabelecer este pacto social para a preservação de Brasília. 298 

Portanto, quando nós fazemos um debate como esse, não é apenas para conhecer os interesses ou 299 

os conflitos. É para buscar uma parceria para, a partir da intermediação que se fará com a lei, 300 

todos possam assumi-la como uma lei que é legítima e que, portanto, deve ser cumprida por 301 

todos, deve ser respeitada, deve ser vigiada e deve ser aplicada por todos. Nós sabemos, por 302 

exemplo, que tem casos como a das grades do Cruzeiro, que nós vamos defender que 303 

permaneçam, mas vamos defender que os excessos sejam retirados e quem mais vai ser parceiro 304 

na contribuição para acabar com os excessos é exatamente a população, que quer preservar as 305 

grades. Porque o que nós não podemos é sob a ótica de estabelecer um direito, esse direito não 306 

ser igual para todos. E alguns terem um pouquinho mais de direito do que os outros. Então, é 307 

preciso que nós estabeleçamos um pacto. A lei vai ser elaborada com a participação popular, vai 308 

ser votada na câmara com a legitimidade dos deputados distritais conferida pela população. Vai 309 

ser aplicada pelo governo, pelo poder público, mas ela tem que ser uma lei que assumamos todos 310 

como sociedade para ajudar na preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. 311 

Isto, para nós é o que tem de mais importante. Esse título não é do governador, não é do governo. 312 

Esse título é da sociedade. A partir de agora, quando concluir esta audiência pública, às 18 horas, 313 

a equipe técnica vai começar a elaborar o projeto de lei. Aí é que ficará mais claro qual é a 314 

solução e quais são os reais conflitos, porque do primeiro momento, quando começaram os 315 
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estudos, a audiência pública que apresentou o diagnóstico, para hoje, que está sendo apresentado 316 

o prognóstico, ainda são teses, são estudos que vão referenciar e dar substância à lei e que é 317 

assim mesmo que deve ser. No entanto, quando começarmos a escrever artigo por artigo, 318 

parágrafo por parágrafo, alínea por alínea. Aí sim, nós teremos que colocar todas as soluções 319 

nesta lei, que será a lei regulamentar do tombamento de Brasília. Nós queremos que esta lei 320 

evite, por exemplo, o excesso de consultas que a gente tem que mandar para o IPHAN. Nós 321 

achamos que é preciso só chegar à Superintendência do IPHAN aquilo que for efetivamente 322 

polêmico e não esclarecido na legislação. Nós queremos que a administração regional não tenha 323 

que… Ou as outras administrações que estão na área tombada, não tenham que consultar a 324 

SEDHAB para definir divergências, porque nós queremos que a lei seja absolutamente clara e 325 

que permita que os operadores do direito ou os operadores da gestão, do planejamento 326 

interpretem-na exatamente como qualquer cidadão, morador deve interpretar. Por isso, a partir de 327 

agora, a vigilância terá de ser maior. A participação dos senhores e das senhoras deverá ser mais 328 

efetiva. O que nós estamos querendo dizer é que aqui é uma audiência pública absolutamente 329 

formal, ela está na lei, nós temos obrigação de fazer e vamos ouvir todos que quiserem falar aqui 330 

hoje, mesmo que tenha que exceder o horário das 18 horas, como já fizemos na outra audiência. 331 

Mas nós queremos, a partir de agora, é que os setores organizados dialoguem conosco. Nós 332 

queremos que a nossa equipe vá à universidade ou às universidades que quiserem dialogar para 333 

dialogarmos, que vá ao IAB, que vá ao CREA, que vá ao SINDUSCON, mas que vá à 334 

associação dos moradores de qualquer uma das quadras do Distrito Federal. Que nós possamos 335 

receber vocês, que sejam os moradores do Cruzeiro, da Candangolândia ou de qualquer quadra 336 

do Plano Piloto, que possam vir dialogar conosco antes da audiência que nós vamos realizar no 337 

dia 10 de dezembro, que aí nós vamos apresentar aqui no telão artigo por artigo. Mas se nós 338 

dialogarmos antes do dia 10 de dezembro, pode ser que o que apresentarmos aqui já seja o 339 

reflexo, o resultado do debate, do diálogo que fizermos antes. Então, o que eu quero chamar a 340 

população é que a forma de participação não é só em audiência pública. Ela deve se dar ao longo 341 

desses próximos dois meses em reuniões, em conversas, em diálogos que podem ser menores, 342 

podem ser lá na nossa Secretaria, como pode ser na entidade de vocês. Nós vamos ouvir todos, 343 

absolutamente todos os que quiserem dialogar com a Secretaria para trazerem sugestões. Nós 344 

vamos considerar todas as opiniões. Aqui mesmo vocês já verão que tem resultado de diálogo 345 

com a população da primeira audiência para hoje. Nós fizemos isso no PDOT, vamos fazer isso 346 

no zoneamento ecológico e econômico, vamos fazer isso na LUOS. Aliás, quero informa-los e 347 

convidá-los que a partir da semana que vem, de sábado da semana que vem, nós estaremos 348 

realizando e eu vou pedir para… não sei se aqui tem o panfleto da Conferência das Cidades, se 349 

não tiver, vou ver se chega. A partir de sábado da semana que vem, nós vamos realizar 350 

conferência em todas as cidades do Distrito Federal. É a conferência das cidades extraordinária, 351 
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onde nós vamos discutir as poligonais das cidades, onde nós vamos discutir poligonais e 352 

implantação de parques urbanos, onde nós vamos discutir a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o 353 

Código de Edificações. Então, é de fundamental importância que a população participe desses 354 

debates da cidade. Nós vamos fazer 33 plenárias nas cidades, além das reuniões preparatórias, 355 

que serão tantas quantas a administração regional tiver condições de organizar. Para que? Para 356 

que a participação da sociedade se efetive através das sugestões e tragam para nós aquilo que 357 

cada morador, cada usuário da cidade quer… da sua cidade. O tema da conferência das cidades é 358 

vamos pensar juntos a sua cidade. Então, nós queremos convidá-los. Portanto, a partir de agora, 359 

ao concluirmos essa segunda etapa do PPCUB, nós vamos iniciar a etapa derradeira, a última 360 

etapa, pelo menos a etapa no que diz respeito à elaboração do governo e aí é que é muito 361 

importante que cada um dos segmentos participem, que nós possamos mostrar para os senhores e 362 

as senhoras, antes de mandar para a Câmara e até antes de chegar a audiência pública, o projeto 363 

de lei que nós vamos remeter, para que nós possamos dialogar, atender aquilo que for possível 364 

ser atendido e, muito francamente dizer não àquilo que tiver de ser dito não, porque nós não 365 

deixaremos de fazer um diálogo sério e de negar aquilo que tiver de ser negado, mas, certamente, 366 

aceitaremos tudo o que puder ser aceito, vindo com legitimidade da população. Portanto, o que 367 

nós queremos aqui, hoje, é que os senhores e as senhoras tomem conhecimento desse 368 

prognóstico, mas saiam daqui, sobretudo saiam daqui com a convicção de que o título de 369 

patrimônio cultural da humanidade não é um título desse governo, é um título da sociedade e a 370 

sociedade que tem que lugar para preservá-lo. Muito obrigado. Tenham sucesso na audiência 371 

pública de hoje.  372 

 373 

[aplausos] 374 

 375 

Mestre de Cerimônias – A cerimônia de abertura está encerrada. É solicitado a todos que 376 

continuem no auditório para o início das atividades técnicas desta audiência. Será formada agora 377 

a mesa técnica desta audiência. Foram convidados o Senhor Rafael Oliveira, Secretário Adjunto 378 

de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o Senhor Graco Melo, Diretor do PPCUB, SUPLAN, 379 

SEDHAB, a Senhora Rejane Jung, SUPLAN, SEDHAB, a Senhora Lídia Botelho, também da 380 

SUPLAN, SEDHAB, a equipe técnica da RS Projetos, composta por Rafael Rosa, Luís Merino, 381 

Décio Rigatti, Briane Bicca e Maria Etelvina. Atuará como mediador o Senhor Marco Ferreira, 382 

que é psicólogo e especialista em audiências públicas. Lembramos que as inscrições serão feitas 383 

no momento da leitura do regulamento da audiência. E lembramos também que a as intervenções 384 

serão por escrito conforme o regulamento e a cada dez pessoas após a leitura do regulamento. É 385 

solicitado às senhoras e senhoras mais uma vez atenção para a leitura do regulamento da 2ª 386 

Audiência Pública do PPCUB. Artigo 1º O presente regulamento define o procedimento que será 387 
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adotado para o andamento da audiência pública da etapa de laboração do prognóstico do Plano 388 

de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). Parágrafo Único. A audiência 389 

pública é aberta aos cidadãos mediante credenciamento para a participação no evento. Artigo 2º 390 

A audiência pública será registrada por gravação audiovisual, sendo que esse material comporá a 391 

memória do processo de elaboração do Plano de Preservação (PPCUB) sem prejuízo da ata a que 392 

se refere o Artigo 11. Artigo 3º A audiência pública possui caráter consultivo e tem como 393 

objetivo discutir proposições preliminares e recolher contribuições da população para a etapa de 394 

elaboração do prognóstico do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 395 

Paragrafo único desse artigo. A audiência pública terá como base este regulamento, o documento 396 

técnico de base que contem os temas principais e as proposições preliminares da etapa do 397 

prognóstico do PPCUB disponibilizado na internet, na página da SEDHAB, no endereço 398 

www.sedhab.df.gov.br, e em versão impressa, disponível na Diretoria do Conjunto Urbanístico 399 

Tombado de Brasília (DCT/SUPLAN), além da apresentação técnica referente à etapa do 400 

prognóstico elaborada pelas equipes da empresa de consultoria RS Projetos Ltda e da SEDHAB. 401 

Artigo 4º Integrará a mesa o Secretário Adjunto da SEDHAB, a Subsecretária de Planejamento 402 

Urbano (SUPLAN/SEDHAB), o Direitor do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília 403 

(DCT/SUPLAN/SEDHAB), representantes da equipe técnica da SEDHAB e da empresa de 404 

consultoria contratada para o desenvolvimento do Plano e um relator, o qual será designado no 405 

início dos trabalhos. Senhoras e senhores, mais uma vez, é solicitado silêncio e atenção para o 406 

regulamento. Inciso I A coordenação da mesa ficará a cargo da SEDHAB/GDF, a qual procederá 407 

a abertura dos trabalhos. Inciso II Compete à coordenação da mesa dirimir as dúvidas e 408 

questionamentos dos participantes, bem como garantir o adequado desenvolvimento dos 409 

trabalhos, podendo, para tanto, solicitar auxílio dos demais integrantes, bem como da equipe 410 

técnica de apoio. Artigo 5º A leitura do presente regulamento será efetuada pela coordenação ou 411 

por integrante da mesa designado para esse fim. Artigo 6º Imediatamente após a leitura do 412 

regulamento, será procedida a apresentação técnica referente à etapa do prognóstico preliminar. 413 

Inciso I No cadastramento, assim como no decorrer da apresentação técnica pela empresa de 414 

consultoria, serão abertas as inscrições para manifestações dos participantes credenciados, 415 

encerrando-se ao final da referida apresentação. Inciso II Caso haja demanda, a coordenação da 416 

mesa abrirá novas inscrições para manifestações, a fim de garantir o uso da palavra a todos os 417 

participantes, observando-se a ordem de prioridade para aqueles que não tenham se manifestado 418 

anteriormente. Inciso III A manifestação dos participantes poderá ser feita oralmente ou por 419 

escrito, sendo respeitado no primeiro caso os seguintes tempos: I duração de seis minutos quando 420 

se tratar de representantes de entidades; II duração de três minutos no caso de manifestações 421 

individuais. Inciso IV A resposta às manifestações dos participantes será apresentada pela mesa 422 

em tempo equivalente. Artigo 7º Concluída a apresentação, será dada a palavra aos inscritos para 423 

http://www.sedhab.df.gov.br/
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a sua manifestação nos termos do Artigo 6º. Artigo 8º A coordenação do evento adotará os 424 

procedimentos necessários para garantir a palavra dos inscritos e a tranquilidade no 425 

desenvolvimento dos trabalhos. Artigo 9º Somente serão discutidos assuntos que se relacionem 426 

com a matéria e com a etapa do desenvolvimento dos trabalhos. Parágrafo Único. As propostas e 427 

sugestões que não estejam diretamente relacionadas com a etapa dos trabalhos poderão ser 428 

apresentadas por escrito à organização do evento para subsídio ao trabalho de elaboração do 429 

PPCUB e, nesta ocasião, não serão lidas. Artigo 10º Todas as manifestações pertinentes ao tema 430 

serão seguidas de comentários dos integrantes da mesa. Artigo 11º A ata e a degravação da 431 

audiência serão disponibilizadas respectivamente em 20 e 30 dias no site da SEDHAB na 432 

internet, no endereço www.sedhab.df.gov.br, acompanhadas das listas de presença. Parágrafo 433 

Único deste Artigo. A Ata será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, o DODF. Artigo 434 

12º Uma vez concluídas as manifestações de todos os participantes inscritos, a coordenação do 435 

evento dará por encerrada a reunião. Para a abertura da mesa técnica, fará uso da palavra o 436 

Secretário Adjunto de Habitação, Rafael Oliveira.  437 

 438 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Bom dia a todos e todas. Eu quero, aqui, em nome da 439 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e do Governo do Distrito 440 

Federal dar as boas vindas aos senhores e as senhoras nessa audiência pública. Gostaria, 441 

inicialmente aqui, de poder saudar também a presença de alguns conselheiros aqui do Conselho 442 

de Planejamento Urbano do Distrito Federal, o CONPLAN. Já vi por aqui o Professor Benny, da 443 

UnB, Paulo Henrique Paranhos, do IAB, a nossa Conselheira também, Gilma, aqui à frente, 444 

enfim, e creio que outros estão aqui, mas foram os que eu consegui identificar daqui. Espero que 445 

possamos desenvolver os trabalhos dessa audiência pública como de costume, de forma 446 

democrática, de forma a garantir que todos e todas possam aqui trazer os seus pleitos e possam 447 

aqui expressar com legitimidade os seus anseios e angustias na construção desse plano de 448 

preservação de Brasília. Gostaria de passar a palavra ao nosso mediador, para que ele possa 449 

conduzir o processo de apresentação e as inscrições que estão sendo feitas ali, para que nós 450 

possamos dar segmento à nossa audiência pública.  451 

 452 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – O mediador agora estava acumulando as tarefas como 453 

o nosso Secretário Rafael falou. Nós vamos começar a apresentação do prognóstico com o nosso 454 

colega Rafael, que vai fazer a primeira parte da apresentação. Por favor, Rafael.  455 

 456 

Rafael Rosa (RSP) – Bom dia a todos. Eu gostaria de, em nome da equipe técnica, agradecer a 457 

presença de todos vocês aqui e também suscitá-los a participar construtivamente dessa etapa do 458 

PPCUB, que é o prognóstico. Antes de mais nada, eu gostaria de salientar a importância do 459 

http://www.sedhab.df.gov.br/
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entendimento do que é esse plano de preservação e como está estruturada essa ideia ou essa nova 460 

ideia de preservação de Brasília, que hoje a nossa equipe vai apresentar. Isso é resultado de um 461 

trabalho de dois anos já de construção, desde a etapa do diagnóstico, onde a gente pode colher 462 

nos eventos públicos que fizemos em todas as RAs e também nas plenárias, finalizando na 463 

audiência pública e construir um pouco desse raio-x de Brasília, que chegar sim, vamos dizer 464 

assim, num projeto de preservação de Brasília, que não é, evidentemente, como bem colocado 465 

pelo Secretário Magela, não é ainda o projeto de lei, mas é sim, vamos dizer assim, a gênese ou 466 

toda a lógica, a ideia central da preservação de Brasília e que dá subsídios para a elaboração do 467 

projeto de lei específico. Então, a apresentação, ela está dividida em três partes, quatro partes, 468 

melhor dizendo, onde, na primeira parte, se apresenta a questão do entorno… 469 

 470 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Rafael, deixa eu te interromper só um pouquinho, por 471 

favor. Amigos, nós estamos com um problema. Nós estamos mudando a forma de inscrição. As 472 

pessoas que estão na fila estão conversando muito. Por favor, quem estiver dentro do nosso 473 

ambiente aqui… Por favor. É. Nós vamos fazer isso. Foi boa ideia. Nós vamos… Eu vou pedir 474 

silêncio só um minutinho para a gente poder reogarnizar, Rafael, porque você não está sendo 475 

escutado. Só um minuto. Por favor. Vocês que estão na fila, vão para fora aqui, que vocês estão 476 

conversando, por favor. Eu vou pedir para quem estiver cuidando do som, que aumente o 477 

microfone do Rafael aqui, por favor. Nós precisamos aumentar o microfone da mesa, que está 478 

baixo. Vocês precisam sair daqui de dentro, por favor, para recolher os crachás. Amigos. É uma 479 

parte muito delicada do processo a gente conhecer o prognóstico. Então, nós vamos tentar 480 

manter o máximo de tranquilidade e silêncio neste ambiente. Por isso estamos retirando o 481 

pessoal da fila de inscrição. Grazi, lá fora, por favor. Rafael, por favor, continue. Vamos ver se o 482 

seu microfone foi aumentado.  483 

 484 

Rafael Rosa (RSP) – Acho que sim. Acredito que sim.  485 

 486 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Por favor.   487 

 488 

Rafael Rosa (RSP) – Se não, eu falo um pouquinho mais alto. Não tem problema. Retomando. 489 

A gente sabe que a ansiedade é grande por fazer as manifestações e a gente entende o por quê. 490 

Então, retomando um pouco. O que vai ser apresentado hoje não é o projeto de lei 491 

especificamente, mas é toda a ideia central que embasa esse projeto de lei. Então, eu friso a 492 

importância do entendimento geral da questão, da preservação como um todo, de toda a lógica 493 

das divisões, das áreas que estão sendo pensadas para Brasília, que é essa primeira parte da 494 

apresentação, onde a gente faz esse… vamos dizer assim, essa apresentação da estruturação 495 
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propriamente da preservação de Brasília, onde se aborda, num primeiro momento, a questão do 496 

entorno de Brasília. Essa é uma questão fundamental que tem sido discutida, que também é parte 497 

integrante do PPCUB, não só da área tombada, mas da área do entorno. Então, essa primeira 498 

parte da apresentação aborda a questão do entorno, que vai ser apresentada pela arquiteta Briane 499 

Bicca. Depois passamos a tratar da área tombada, onde se apresenta toda a ideia de estruturação 500 

das áreas de preservação dentro da área tombada e, por fim, se apresenta as questões mais 501 

específicas, que são as unidades de preservação que são dentro dessa área tombada e as questões, 502 

vamos dizer assim, fundamentais serem discutidas na audiência de hoje. Podes passar o próximo, 503 

por favor. Bom. Essencialmente, como já comentei, essas propostas e recomendações, eu acho 504 

que é um momento de coletar, ainda é o momento de ouvir a população referente às proposições 505 

que estão sendo colocadas e que evidente que nesse curto espaço de tempo não há como 506 

apresentar todas elas, mas as ideias principais, acredito que vão ser contempladas hoje. Pode 507 

passar o próximo. Como a gente comentou antes, esse é o momento onde a gente está finalizando 508 

essa etapa de prognóstico. Então, esse processo de prognóstico, ele teve alguns momentos que 509 

ajudaram a construir esse produto que está sendo apresentado hoje, ou seja, o seminário técnico, 510 

que foi realizado em junho, no sentido de coletar as informações da UnB, das entidades que 511 

participam direta ou indiretamente da preservação de Brasília, as reuniões plenárias, onde a gente 512 

pode coletar esse material ou as primeiras proposições referentes à opinião da população sobre 513 

isso e, por último essa audiência pública que nós estamos fazendo hoje da etapa de prognóstico. 514 

Como o Secretário Magela comentou, em dezembro teremos a audiência pública de apresentação 515 

do projeto de lei, que aí já é o projeto formal que, vamos dizer assim, embasado pela ideia 516 

central da preservação, que hoje vai ser apresentado aqui. Pode passar o próximo, por gentileza. 517 

Eu gostaria de só colocar algumas questões, só fazer uma retomada, mesmo que rápida, do 518 

diagnóstico e apresentar alguns aspectos que são importantes de serem lembrados nesse 519 

momento. A primeira questão é que o que se concluiu é que toda a área tombada se encontra 520 

sobre o mesmo nível de proteção. Isso é uma premissa básica de entendimento da preservação, 521 

que de como deve ser tratada a preservação, que não deve ser tratada dessa maneira. Por quê? 522 

Em Brasília, nós sabemos que temos áreas com características muito distintas e hoje todas elas, 523 

se nós consideramos a portaria de tombamento, todas elas encontram-se sobre o mesmo nível de 524 

preservação. Então, isso foi uma das primeiras questões que se comentou e se discutiu bastante 525 

ao longo desses eventos públicos, da importância de se definir níveis de preservação 526 

diferenciados mesmo dentro da área tombada e, por consequência, no entorno também. Então, 527 

isso é uma questão, vamos dizer assim, de fundo de discussão da preservação de Brasília e que 528 

eu gostaria só de retomar hoje. Um outro aspecto importante é a questão da definição no entorno, 529 

da área de entorno, que hoje não há uma delimitação dessa área de influência, vamos dizer assim, 530 

que o sítio tombado tem com relação ao seu entorno. Como sabemos, todo sítio histórico, ele está 531 
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inserido dentro de um contexto físico, natural, ambiental e que isso, essa inserção é fundamental 532 

para a própria percepção do sítio. Então, a definição de uma área do entorno também é uma 533 

questão muito importante de ser abordada no plano de preservação. Como eu já comentei, essa 534 

questão dos níveis de proteção e, por último, acho que é um aspecto importante colocar, é que 535 

também a Portaria 299 do IPHAN determina a elaboração dos planos de preservação para os 536 

sítios tombados em nível nacional. Então, isso é uma questão também de fundo de ser 537 

comentada, que também tem a outra escala, que a gente não pode deixar de lembrar, que é, 538 

vamos dizer assim, a esfera internacional, ou seja, nas missões de monitoramento da UNESCO 539 

ao longo desse tempo, desde o tombamento de Brasília, uma questão é muito recorrente. A 540 

questão de Brasília não ter um plano de preservação. Então, isso é uma das questões que a Briane 541 

bem coloca, que isso vem sendo batido e retomado em todas as missões como um princípio 542 

fundamental de que Brasília tenha esse plano de preservação e que se resguarde, de certa 543 

maneira, a preservação da área tombada em nível internacional, ou seja, inscrita na lista do 544 

patrimônio mundial. Bom. Eu gostaria de passar a palavra à arquiteta Briane Bicca, que 545 

começamos a primeira parte da apresentação, que trata justamente dessa questão do entorno. 546 

Obrigado.   547 

 548 

Briane Bicca (RSP) – Bom dia a todos. Eu me sinto aqui meio decana dessa questão da 549 

preservação de Brasília porque acompanho há mais de 30 anos. Então, queria começar 550 

expressando um sentimento muito forte do qual eu fui possuída quando chegando aqui nesse 551 

recinto eu vi aquela imensa fila de pessoas se inscrevendo. Nós, quando começamos, em 79, com 552 

Aloísio Magalhães, Fundação Pró-Memória, IPHAN, UnB, GDF, tratando da questão da 553 

preservação, quando se falava proteção de Brasília, sempre vinha um sorriso irônico. Havia um 554 

desentendimento de que uma cidade moderna também precisa ser preservada. E, hoje, vendo 555 

aquela fila, percebi que ao longo desses anos foi se criando em Brasília esse espírito de 556 

conhecimento profundo das questões da cidade e da necessidade da sua preservação. Então, 557 

quero parabenizar a todos, inclusive o IPHAN, os governos, a universidade, as escolas que 558 

trabalharam desde o primeiro grau com os alunos explicando porque é que essa cidade é 559 

especial, porque essa cidade é patrimônio distrital, nacional e mundial e, na verdade, essa soma 560 

de esforços é que faz com que esse auditório esteja hoje reunindo as representações, as mais 561 

diversas em torno dessa questão da preservação. Eu, pessoalmente, nós, da equipe, da RS 562 

Projetos, ficamos satisfeitíssimos, em que possamos ter a audiência dos senhores, a manifestação 563 

dos senhores nesse dia de hoje, assim como na próxima audiência pública, que é a audiência 564 

final, em todas as reuniões, que daqui para lá tivermos para explicar o espírito e as 565 

particularidades desse plano de preservação. Bem. Antes de mais nada, completando e 566 

continuando aquilo que o Arquiteto Rafael já disse, o entorno de Brasília é tão parte da 567 
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necessidade de preservação da cidade como essa parte tombada e eu tomo a liberdade de explicar 568 

porque é que eu digo isso, inclusive do ponto de vista legal, por ter participado desse processo 569 

todo. Quando foi montado o pedido de inscrição de Brasília no Patrimônio da Humanidade. Em 570 

outubro de 1986 veio uma solicitação da UNESCO de que houvesse um nível de preservação 571 

distrital da cidade. Faço um parênteses inclusive porque Brasília foi o primeiro bem em nível 572 

mundial a ser inscrito sem que o patrimônio nacional do país tivesse tombado, protegido o bem 573 

por lei nacional. Foi uma exceção absoluta que se deveu a um movimento estratégico político do 574 

governador Aparecido naquela ocasião. Então, foi solicitada essa proteção distrital e como havia 575 

apensar dois meses ou menos até, se eu bem me lembro, um mês e meio, para que fosse 576 

cumprida essa exigência, optou-se tecnicamente por fazer a proteção, ainda não o tombamento, a 577 

proteção apenas do Plano Piloto. Foi por uma questão, naquela época, de urgência em responder 578 

essa demanda da UNESCO. Bem. Depois, como todos sabem, foi tombada a cidade pelo IPHAN 579 

e também se manteve ainda, até por, quem sabe, falta de estudos mais específicos naquela época, 580 

manteve-se o tombamento do Plano Piloto, mas no pedido de inscrição ia toda a área do Distrito 581 

Federal, inclusive as antigas fazendas, os parques, as cidades, acampamento do período da 582 

construção. Era uma proposta bem ampla e é nesse sentido que a UNESCO vem solicitando cada 583 

vez mais afirmativamente a existência de um plano e a existência de um entorno protegido para 584 

Brasília. Então, essa foi uma preocupação nossa desde o primeiro momento em que a RS 585 

Projetos foi contratada, de buscar atender a essa exigência da UNESCO e, em segundo lugar, a 586 

própria exigência do IPHAN, porque em todos os bens tombados nacionais não se tomba um 587 

bem em nível nacional sem que ele tenha um entorno protegido, porque não há bem que subsista 588 

sozinho, que se conserve sozinho. Os bens, necessariamente, tem que ter uma área de 589 

abrangência também tutelada, também protegida em diversos níveis, para que a pressão que se 590 

faz sobre o bem tombado não venha a repercutir na sua própria destruição. Então, um centro 591 

histórico de uma cidade não subsiste sozinho se os bairros históricos do seu entorno também não 592 

estejam com algum nível de proteção de forma a amortecer o impacto de todas as pressões sobre 593 

o centro histórico. Então, esse é o sentido da proteção do entorno de Brasília. Bem. E eu faço 594 

aqui um rápido retorno, para que nós retomemos essa questão. A própria missão Crulz, na 595 

passagem do século XIX para o século XX, da qual um dos integrantes era o paisagista Glasiu, 596 

francês, que fez várias praças pelo Brasil inteiro, inclusive o passeio público no Rio de Janeiro. 597 

Quando ele chegou e pôs o olho nessa bacia hidrográfica aqui, ele sugeriu e está lá, a criação de 598 

um lago. Então, a paisagem do entorno de Brasília e o lago fazem parte desde o primeiro 599 

momento da própria concepção do sítio aonde a cidade, depois, viria a se situar. A barragem 600 

formadora, a barragem do Paranoá é concomitante ao próprio concurso, como é também o 601 

Palácio da Alvorada e o hotel Brasília Palace. Outro dia houve a defesa de uma tese de 602 

doutorado na UnB, aonde se explica com todos os detalhes como foi criado o cinturão verde de 603 
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Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, em 71, já havia esse cinturão verde demarcado, que é o 604 

que protege a cidade até os dias atuais. O próprio projeto, retomando o espírito do projeto de 605 

Lúcio Costa, quando ele fez uma cidade sem barreiras, portanto, sem prédios e ruas, em 606 

continuidade, ele fez prédios soltos, de forma que sempre o olhar possa atravessar e possa ver a 607 

linha do horizonte, a linha do horizonte, em Brasília, nos acompanha praticamente em 360 graus. 608 

Da mesma forma, como se trata de uma bacia em formato de anfiteatro, em todas as áreas de 609 

mirante no entorno de Brasília se vê a cidade. Então, esse é um princípio gerador do próprio 610 

projeto que venceu o concurso. Então, a questão da feição natural não só dentro da cidade, a 611 

escala bucólica, como Lúcio Costa denominou, porque tem praças, tem largos, tem canteiros, 612 

tem espaços públicos, mas a natureza está dentro de Brasília exatamente não só por essa 613 

generosidade de espaço público, mas também porque essa paisagem de fora entra e faz parte do 614 

espírito, da vivência e da qualidade de vida que temos aqui, internamente. Então, vamos adiante, 615 

por favor. Isso. Então, delimitou-se inicialmente, depois vou explicar quais as razões, essa área 616 

que está toda em cor de rosa, mais fraco e mais forte, como a área de interesse patrimonial. É 617 

sobre essa área que o PPCUB se debruça e ela é composta, então, de uma área de entorno e de 618 

uma área tombada. Pode passar, por favor. Aqui estamos. Então, pela portaria do IPHAN, 299, a 619 

definição de área de entorno é área contigua à área protegida, onde o modo de urbanização e a 620 

escala das construções possam interferir na ambiência, visibilidade e integração na paisagem. 621 

Então, essa é a definição mais concisa do que é uma área de entorno. No caso aqui de Brasília, a 622 

área de entorno tem relevância para garantir a preservação da linha do horizonte em sua feição 623 

natural e as características fundamentais da concepção de Brasília. Então, como eu já disse, todos 624 

os bens tombados federais possuem uma área de entorno e é uma orientação, uma indicação que 625 

será levada ao IPHAN, de que ele complete, na verdade, é uma complementação do tombamento 626 

feito pelo IPHAN, a absorção dessa área de entorno, dessa área de proteção, como todos os bens 627 

nacionais possuem. E porque foi estabelecido esse específico território para a área de entorno de 628 

Brasília. São dois fatores principais, evidentemente que há outros. O primeiro é essa questão da 629 

qual eu chamei a atenção, que o que se vê de Brasília e nós tivemos que adotar um ponto 630 

específico para deixar mais claro, mais explícita essa noção de entorno, que é a parte mais alta, 631 

onde atinge o elevador da Torre de TV. Então, o que se vê subindo no elevador da Torre de TV, 632 

que é o ponto mais alto que temos aqui é praticamente os limites da bacia hidrográfica do 633 

Paranoá. E também de fora, nos pontos de mirante que nós temos, por exemplo, a descida do 634 

Colorado, a descida da ponte nova e assim vários outros, nós temos essa visualização 635 

praticamente integral de Brasília, que fica exatamente nesse ponto central da bacia do Paranoá. 636 

Cruzando com essa questão da visual de dentro para fora e da visual de fora para dentro, nós 637 

temos a questão do Lago Paranoá como uma questão crucial. Essa bacia hidrográfica do Paranoá, 638 

ela é a que irriga, é a que traz água para o Lago Paranoá, porque, como todos sabem, ele não é 639 
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um lago natural, é um lago artificial criado por uma barragem. Então, o Lago Paranoá, que faz 640 

parte intrínseca, desde Glasiu, desde o termo de referência para o concurso de Brasília e que faz 641 

parte integrante, quem sabe, de primeira importância junto com a linha do horizonte, ele só 642 

subsiste porque é alimentado por uma bacia hidrográfica com os seus vários componentes, como 643 

vocês estão vendo ali, tem sub-bacias, do Gama, da Vicente Pires, Santa Maria, Bananal e todas 644 

essas sub-bacias que compõe a bacia do Paranoá. Então, se houvesse uma ocupação intensiva 645 

desse território, nós teríamos, primeiro, uma diminuição do volume de água lançado no Lago 646 

Paranoá e, segundo, uma poluição daquilo que viesse a ser carreado para o Lago Paranoá. Então, 647 

essa bacia aqui, ela é constituída de diferentes situações de ocupação. Tanto temos áreas de 648 

reservas e parques, com várias denominações e cobertos por vários tipos de legislação, como 649 

temos áreas urbanizadas. Então, especialmente sobre as áreas urbanizadas é que nós vamos nos 650 

debruçar, porque são essas as que alteram as sub-bacias de captação que lançam e que permitem 651 

com que o Lago Paranoá se mantenha. Quem vive aqui há mais tempo se lembra que no fim dos 652 

anos 80 houve uma situação de perigo para o Lago, especialmente na vertente sul, em função da 653 

poluição que era lançada e o crescimento de algas e situações bastante delicadas que foram 654 

superadas. Bem. Então, analisando esses diferentes tipos de ocupação dessa bacia. Será que eu 655 

pulei um… Isso. Mas isso. Ficamos nesse aqui porque o restante praticamente eu já cobri. Nós 656 

encontramos diferentes situações nessa bacia e a numeração é apenas na ordem em que nós 657 

percorremos. Não é mais do que isso. O um não é melhor que o dois, que é melhor que o três. 658 

Não há nenhuma hierarquização nessa numeração. Então, o que nós temos aqui. Primeiro tem 659 

uma descrição, que vocês estão lendo, eu não vou repetir. Segundo, concisamente analisando 660 

essas bacias, nós temos três áreas urbanizadas, de diferentes formas e depois nós vamos 661 

percorrer cada uma delas e três áreas onde a característica natural é a predominante. 662 

Evidentemente que essas três áreas naturais estão funcionando perfeitamente, carreando água 663 

para o Paranoá e também tendo a sua paisagem preservada, portanto, a sua contribuição à 664 

preservação de Brasília. As três outras áreas que são urbanizadas tem diferentes situações, desde 665 

situações onde a urbanização está bastante contida. Eu sempre estou falando aqui em entorno. 666 

Portanto, não na área tombada. Situações onde há uma preservação bastante grande da paisagem, 667 

como é essa área AE 5 e eu sugiro que se acostumem a essas denominações, AE 5 quer dizer 668 

área de entorno cinco, porque essas denominações, provavelmente, se houver concordância com 669 

o governo do Distrito Federal, serão mantidas. Então, nós temos desde AE 1, área de entorno um, 670 

o Parque Nacional, depois até AE 6. Então, a AE 5 é toda essa margem do lago. A outra situação 671 

que temos é a da AE 6, área de entorno seis, que abrange uma série de setores, com usos bastante 672 

diversificados, aonde, inclusive, desde o Setor Militar Complementar, que tem uma densidade 673 

muito pequena, até setores com densidade grande, como é a Cidade do Automóvel ou como é o 674 

setor de múltiplas atividades, como é o SAI, Estrutural, até… Então, esse é o perfil dessa área de 675 
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entorno seis até a área de entorno dois, aonde há a maior concentração de urbanização aqui nessa 676 

bacida do Paranoá, não no Distrito Federal, sempre falando na bacia do Paranoá e onde há 677 

necessidade de acautelamento em função de alguns problemas, que mais recentemente surgiram 678 

lá, de especialmente densidade construtiva e altura de edificações. Então, esse é o quadro mais 679 

ou menos geral. Vocês devem estar pensando que a presença da natureza, felizmente, ainda é 680 

uma constante na paisagem de Brasília e é isso que nós precisamos, eu digo nós todos aqui, 681 

somos responsáveis por isso. Precisamos manter essa condição tanto de paisagem protegida 682 

quanto de captação de águas pluviais para o Lago Paranoá. Então, o papel conjunto dessas seria 683 

áreas, o papel dela é de proteger a área tombada e, em protegendo a área tombada, essas áreas, 684 

elas próprias têm condições de se manter com um equilíbrio, como, aliás, toda a área da 685 

natureza, dos técnicos, das associações, vem batalhando para que tenhamos… alguém abana lá. 686 

Não. Desculpe. Vem batalhando para que nós tenhamos em todo o nosso planeta, não só aqui na 687 

nossa bacia do Paranoá. Bem. Então, vamos aqui à primeira área, que é a área de entorno um, 688 

que abrange o Parque Nacional. Nós decidimos criar essa área pela própria homogeneidade do 689 

Parque Nacional. Ele já… Eu acho que as diretrizes vocês podem ler ali, eu não preciso repetir. 690 

O Parque nacional já teve algumas áreas que foram retiradas do seu perímetro. No entanto, 691 

outras foram acrescentadas, que estão fora da bacia do Paranoá e por isso que não estão aqui 692 

presentes. Tanto uma área acima, vamos ver se eu consigo apontar aqui. Tanto uma área nessa 693 

posição aqui, uma área rural, quanto uma área que chega até os limites do Distrito Federal. 694 

Portanto, esse aqui não é o limite atual do Parque Nacional. Ele é bem mais amplo. Ah, sim. É 695 

verdade. Os colegas estão me colocando… É porque essa apresentação, eu explico. Essa 696 

apresentação aqui, nós trabalhamos nela. Essa aqui, que eu estou com ela foi feita ainda na 697 

semana passada e nós trabalhamos com a equipe do Distrito Federal e houve alguma pequena 698 

alteração e eu peço desculpa. Vamos voltar aqui. É. Esse slide, exatamente, aqui está. Os colegas 699 

me chamam a atenção que eu pulei qual é o caráter de cada uma dessas seis áreas. Como nós 700 

vimos, nós temos três áreas de preservação e temos três áreas urbanizadas. Então, a área um é 701 

uma área de resguardo absoluto para a questão ambiental, como o parque nacional. Faço até im 702 

parêntese. Não se tem notícias de cidade capital ou de grande cidade que tenha um parque 703 

nacional dentro do seu perímetro. Então, o Parque Nacional, para Brasília, tem uma importância 704 

extraordinária e temos a certeza de que cada vez mais essa importância crescerá. A Segunda 705 

área, a AE 2, como eu já me referi, de urbanização, ela necessita de disciplinamento da sua 706 

urbanização, porque ali se concentra a maior pressão, a maior carga de urbanização dentro dessa 707 

bacia. A área três é uma área que ainda mantém as suas condições naturais bastante preservadas, 708 

mesmo tendo a urbanização do Riacho Fundo I e II e junto a ela, bem na linha da bacia, o 709 

Recanto das Emas também. Portanto, com bastante influência, mesmo estando fora da bacia. 710 

Então, a AE 4, novamente, é uma área de preservação integral, porque possui uma série de 711 
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unidades preservadas por diferentes entes e mantém as suas características. Portanto, é essa a sua 712 

situação atual que deverá ser mantida com especial destaque para as suas bordas. A AE 5. Eu 713 

diria que, quem sabe, a área mais complexa, porque ela ocupa exatamente toda a parte leste, 714 

fronteira ao Plano Piloto. É aquilo que no anfiteatro está na primeira posição. Então, o que se diz 715 

aqui é disciplinar a ocupação urbana com ênfase na manutenção das características morfológicas, 716 

a forma original. E AE 6, que são essas duas áreas em cor de rosa, com usos bastante 717 

diversificados. O que é necessário é qualificar os seus espaços, portanto, cuidar dos espaços 718 

públicos, cuidar da vegetação, mas isso nós vamos passar, agora, em seguida. Então, esse é o 719 

caráter a ser dado a cada uma dessas seis áreas, para que ela possa assumir o seu papel dentro da 720 

preservação dessa paisagem e de Brasília. Se os senhores tiverem acessado a página da internet, 721 

onde está o trabalho no seu momento atual de desenvolvimento, vocês vão encontrar que há uma 722 

quantidade de diretrizes ali, que eu não vou repetir aqui porque nós não temos nem tempo. Mas 723 

ela está à disposição por intermédio da internet. Bem. A área um, a qual eu já me referi. As 724 

diretrizes, evidentemente, que são de manutenção do parque nacional, regularização das 725 

ocupações que estão situadas na sua bora, porque delas, dessa regularização depende a não… 726 

não está saindo aqui. Aqui. A não agressão ao interior do parque. Eu não estou… Ah! Muito 727 

obrigada. Então, a não agressão ao interior do parque. Essa aqui é a subida do Colorado. Perdão. 728 

É a subida do Colorado e esta área aqui, pelo PDOT, tem uma ocupação que deverá ser mantida 729 

na situação atual, bastante rarefeita. E também esta área aqui… Esta área… Onde é que ela está? 730 

Aonde se encontra o Torto, a exposição do Torto, a Vila Weslyan Roriz, que até por sua, no caso 731 

a Vila Weslyan Roriz, por ser muito recente, necessita de qualificação do seu espaço urbano. 732 

Evidentemente que vedar a redução do parque. São diretrizes que estão, inclusive como eu disse, 733 

são muito mais detalhadas naquilo que está no site. Vamos, agora, então, a essa área dois, área de 734 

entorno dois, que é onde se concentra a urbanização maior. Só um momentinho.   735 

 736 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Briane, eu vou te interromper um minuto. Tem 737 

algumas pessoas fazendo gesto para nós, aqui, na mesa, de que a conversa aqui no plenário está 738 

impedindo de escutar. E o? Está muito estridente. Há um pedido de tornar um pouco mais grave 739 

a voz da Briane, por favor.  740 

 741 

Briane Bicca (RSP) – Mais grave? [risos] 742 

 743 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Isso. Você não precisa fazer nada. É o microfone que 744 

vai fazer.  745 

 746 
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Briane Bicca (RSP) – Fica difícil, né? Então. Essa área de entorno dois contem a maior 747 

urbanização do Distrito Federal, esse vetor de urbanização. Então, as diretrizes para ele são… 748 

Claro que a contenção do adensamento e da verticalização, a valorização… porque esse vetor, 749 

como é mais urbanizado, evidentemente que ele contem atividades de caráter regional que não 750 

estão aqui no Plano Piloto e que é muito interessante que absorva e contenha, exatamente porque 751 

nesse mesmo sentido de não trazer a pressão de equipamentos regionais para dentro do Plano 752 

Piloto. Qualificar os espaços públicos. Se percebe que os espaços públicos e, inclusive, a rede 753 

viária interna desses núcleos tem muito pouca vegetação e os senhores sabem que a vegetação é 754 

um elemento fundamental não só para o equilíbrio, para a questão das águas, mas também 755 

paisagisticamente a vegetação traz um suporte natural para a visão da paisagem que se tem. A 756 

questão da mata ciliar. Em muitos locais nessa área foi suprimida a mata ciliar. Ela tem que ser 757 

reconstituída para que esses rios, que a mata ciliar não só limpe a água, como também aumente a 758 

canalização desses cursos de água para alimentar o Lago Paranoá. Preservar evidentemente as 759 

áreas que tem interesse patrimonial, que, nesse caso, só citamos duas, a estação ferroviária 760 

Bernardo Sayão e o Museu Vivo da Memória Candanga, fundamental para contar a história de 761 

Brasília e a estação Bernardo Sayão para contar da importância do transporte ferroviário no 762 

início da construção dessa cidade. A questão de reforçar as estradas parque, que perderam 763 

bastante o seu caráter em função da sua ampliação nessa área e manter a baixa densidade 764 

construtiva mediante restrições na ocupação dos lotes e nas alturas. Bem. Vamos então para a 765 

próxima área. Área de entorno três, é uma área onde nós temos uma presença da natureza muito 766 

forte. Onde há a fazenda sucupira, a área do IP. Também a presença das primeiras cidades da 767 

construção de Brasília ainda, como o Núcleo Bandeirante e a Metropolitana. Mesmo que não 768 

tenham se mantido na sua feição original, mas elas são altamente simbólicas para a história de 769 

Brasília no sentido de representarem o período da construção. Fazem parte da memória inclusive 770 

afetiva de todos nós, para a construção. Então, as diretrizes são manter os padrões de 771 

urbanização do Núcleo Bandeirante e da Vila Metropolitana. Recuperar os bens tombados 772 

remanescentes, porque a Metropolitana ainda tem a sua antiga escola, tem a sua antiga igrejinha, 773 

limitar a altura das edificações do Riacho Fundo I e II e do Recanto das Emas, pela razão que eu 774 

já expliquei. Manter os aglomerados agrourbanos, os CAUB I e II, com as características atuais, 775 

porque ali é uma zona agrícola ainda e uma zona que se poderia até chamar uma zona de 776 

paisagem cultural, porque a atividade agrícola não vem no sentido de destruir a paisagem. Ela 777 

constitui parte integrante da paisagem. Melhorar a situação do Parque Vivencial Riacho Fundo e 778 

implantar o conector ambiental seis, que liga exatamente a área JK, a área do Ipê, que é lá em 779 

cima, onde se faz… aqui se faz a conexão… Eu não estou me ajeitando com isso aqui, com esse 780 

equipamento. Nessa ponta aqui de cima se faz a conexão com a próxima área. Não, lá em cima, 781 

em cima. Aqui em cima se faz a conexão com essa próxima área de entorno e que forma esse 782 
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corredor, inclusive para as espécies animais que precisam de escalas maiores para sua procriação 783 

e sobrevivência. Que é a próxima área exatamente que nós vamos apresentar aqui, que é essa 784 

área onde está cabeça de veado, Gama, Jardim Botânico, Fazenda da Água Limpa, da UnB, e a 785 

Reserva Ecológica do IBGE. É uma área, então, em grande escala. É a mais próxima da escala 786 

do Parque Nacional e se mantém protegida. Inclusive preserva essa linha do horizonte aqui, que 787 

é uma das maiores contribuições que ela tem, além da captação de água para aqui, por essa 788 

península sul, que entra a água, que é captada por intermédio dessa bacia.  789 

 790 

(intervenção fora do microfone) 791 

 792 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Você quer se dirigir a todo mundo ou você quer 793 

apresentar um problema de encaminhamento.   794 

 795 

(intervenção fora do microfone) 796 

 797 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Não estava previsto isso, mas você já está fazendo a 798 

sua questão. Qual é? 799 

 800 

(intervenção fora do microfone) 801 

 802 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Isso.  803 

 804 

(intervenção fora do microfone) 805 

 806 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Já ficou claro. Já ficou claro. Isso não é uma questão de 807 

ordem, é uma questão de conteúdo. Você já está inscrito.  808 

 809 

(intervenção fora do microfone) 810 

 811 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Então. Você vai fazer esse debate na hora da sua 812 

inscrição aqui. Não tem problema nenhum. É uma questão que não é de andamento da reunião, é 813 

de conteúdo do que está sendo exposto.  814 

 815 

(intervenção fora do microfone) 816 

 817 

[aplausos] 818 
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 819 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Valeu. Nós vamos encaminhar isso. Por favor, Briane, 820 

continue.  821 

 822 

Briane Bicca (RSP) – Pois não. Então, as diretrizes os senhores já estão vendo aqui. Evidente 823 

que a área do Catetinho e a área da Fazenda do Gama devem ser preservados pela relevância 824 

histórica e a manutenção especialmente citamos da APA Cabeça de Veado pelo fato de ser uma 825 

área núcleo da reserva de biosfera, o que não implica em diferença de nível da preservação das 826 

demais áreas. Então, vamos agora para a área cinco. A área cinco, como eu disse, é a mais 827 

complexa do ponto de vista da preservação de Brasília. Ela contém áreas que já estão 828 

tradicionalmente ocupadas, como contem também toda a outra encosta, essa encosta aqui, que 829 

ainda está, a não ser essa parte dos Taquaris I e II, mas essa encosta aqui inclusive, abaixo do 830 

Paranoá ainda é uma área de reserva natural e que deverá ser ocupada com muito cuidado. Tem 831 

uma reserva da CAESB, tem uma área grande do exército ali, que deverá ser ocupada e que 832 

Lúcio Costa, no Brasília Revistada denomina a Asa Nova Norte, que deverá ser ocupada com 833 

muita parcimônia e muito cuidado porque pela própria topografia, porque aqui essa encosta está 834 

muito próxima do Plano Piloto. Ela realmente se aproxima do Plano Piloto nesse formado de 835 

anfiteatro. Enquanto aqui, inclusive, no Lago Sul, o relevo é muito mais suave e vai subindo 836 

aqui. Não há essa caída brusca que há aqui e existe aqui um conjunto grande de pequenos 837 

riachos, alguns até intermitentes. Provavelmente na época agora da seca eles nem estejam com 838 

água, mas no momento em que começa a chover há um conjunto grande de riachos aqui que 839 

captam água para o Lago Paranoá. Então, inclusive as mansões Park Way, pelo seu perfil, estão 840 

nessa área também e o próprio… Essa é uma questão que eu gostaria de colocar aos senhores. 841 

Nós pusemos temporariamente agora até um estudo ulterior. O próprio espelho d’água do Lago 842 

Paranoá nesta área. Portanto, faz parte do espelho d’água, faz parte dessa área AE 5 o espelho 843 

d’água do Paranoá. Até estudos ulteriores, porque o espelho d’água não foi tombado. O espelho 844 

d’água não é parte do tombamento. O tombamento vai até a margem leste do Plano Piloto. 845 

Então, vamos à última área agora, área de entorno seis, que abrange esses dois espaços e que são 846 

as diretrizes, basicamente são de qualificação dessas áreas, porque são de ocupação bem mais 847 

recente do que as anteriores. Sabemos dos problemas das Sias e das áreas da SOF. São áreas 848 

novas, que ainda precisam de tratamento de áreas públicas, a própria arborização. Ainda são 849 

áreas que estão cruas, vamos dizer assim. Bom. Terminamos por aqui a questão do entorno. Eu 850 

fico à disposição para o debate posterior, para qualquer questão que os senhores suscitarem e 851 

agradeço muitíssimo a audiência dos senhores.    852 

 853 

[aplausos] 854 
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 855 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Nós vamos seguir a apresentação, então, com o Rafael 856 

e o Luís Merino. Por favor.  857 

 858 

Rafael Rosa (RSP) – Podes passar os slides para nós, por favor. Isso. A área tombada. Bom. Eu 859 

gostaria. Bom. Nós gostaríamos de apresentar agora eu acho que essa questão da área tombada e 860 

como a preservação está estruturada para essa área. Eu acho que a área do entorno a Briane já 861 

abordou de uma forma sucinta, acho que no documento tem todas as diretrizes específicas para 862 

cada uma das áreas e nós vamos tentar abordar de uma maneira geral qual é essa lógica de 863 

preservação dentro da área tombada. A divisão das que a gente chama de áreas de preservação. 864 

Bom. Inicialmente, essa é a área tombada, o que está em amarelo. A gente já frisou bastante que 865 

ela está essencialmente hoje sobre o mesmo nível de proteção e que isso é uma, vamos dizer 866 

assim, do ponto de vista da preservação, não digo assim um empecilho, mas é uma dificuldade 867 

em termos de preservar porque ela tem características bem distintas e cumprem um papel, cada 868 

uma dessas áreas cumprem um papel diferenciado para a legibilidade do desenho da cidade. Essa 869 

é uma questão importante que a gente, desde o início do plano, tem como meta de garantir. Essa 870 

legibilidade do desenho de Brasília. Então, essa é uma função primordial para que esse desenho 871 

se mantenha e, obviamente, essa área tombada, ela pode ser classificada em áreas diferenciadas. 872 

Isso não é uma novidade. Isso é uma das coisas que já foram trabalhadas pelo GT Brasília, essa 873 

definição de níveis e zonas de preservação diferenciadas mesmo dentro da área tombada e por 874 

alguns grupos de estudos entre o GDF e o IPHAN, que ao longo do tempo fizeram essas 875 

delimitações e a leitura das escalas obviamente. Eu vou tentar ser bastante rápido para abrir o 876 

espaço no final da manhã ainda para as manifestações. Essencialmente os valores a preservar. Eu 877 

acho que é uma questão também que já vem sendo trabalhada há algum tempo, desde o 878 

informativo, dos primeiros eventos públicos, que são esses valores de Brasília, que estão, não 879 

preciso repeti-los. Acho que já estão bastante incorporados. Eu acho que dentro desse processo a 880 

gente reforçou bastante isso. Que esses valores são atributos, alguns imateriais, a preservar 881 

dentro do sítio histórico de Brasília. Bom. Essencialmente, a gente está trabalhando com duas 882 

unidades, vamos dizer assim. Uma que se denomina as áreas de preservação, que são macro 883 

áreas dentro da área tombada, que cumprem funções diferenciadas para a leitura do desenho 884 

original de Brasília. Então. O que são essas áreas de preservação? Elas são áreas cujo atributos 885 

físicos predominantes guardam a semelhança entre si em relação à legibilidade do desenho. A 886 

apropriação e essencialmente as escalas urbanas. A gente pode citar como exemplo a área do 887 

Eixão. Então, a gente tem uma área que configura o desenho e a partir de então, sendo para oeste 888 

e a leste, a gente tem áreas de transição até chegar ao lago e aos limites do tombamento. Entaõ, 889 

são áreas que elas têm características diferenciadas e que cumprem funções em função dessa 890 
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legibilidade. E essencialmente, como se trabalha isso? Como chegar à delimitação dessas áreas. 891 

Então, isso é um aspecto importante que também deve ser explicitado hoje, para que a gente 892 

entenda qual a lógica da divisão. Acho que um dos aspectos… Está ruim o teu microfone Luís? 893 

É. Agora sim.     894 

 895 

Luís Merino Xavier (RSP) – O que a gente vai mostrar agora para vocês é um pouco o processo 896 

de como foi construída essa delimitação dessas áreas. Primeiro lugar, a gente tinha como 897 

parâmetro básico, que é quase como uma… é um patrimônio em si de Brasília, é essa leitura que 898 

foi feita pelo próprio Lúcio Costa da cidade em termos de escala. Isso a gente não gostaria de 899 

perder essa leitura, essa identificação, essa apreciação da cidade. São níveis diferenciados 900 

morfológicos ou de forma da cidade, de funções, de sentido também. São áreas distintas no papel 901 

que elas cumprem para a configuração da capital. Então, esse papel das escalas foi muito 902 

importante e teve como base o nosso trabalho, só que para trabalhar com a questão de um plano 903 

de preservação, as escalas tem que ser subdivididas, divididas, porque mesmo dentro de cada 904 

uma daquelas escalas, é o que o Rafael estava colocando agora, há muitas diferenciados internas 905 

e que precisam ser identificadas. Então, foi nesse sentido que a gente trabalhou, no sentido de 906 

detalhar, de especificar áreas dentro das próprias escalas. Para chegar nesse processo, a gente fez 907 

outros tipos de leitura também. A gente se valeu, por exemplo, de identificar na situação atual da 908 

cidade questões relativas aos valores específicos, por exemplo, que está nesse slide aqui, no 909 

sistema viário, o sistema de ruas, o sistema de vias, que é praticamente a ossatura do… é o 910 

esqueleto do desenho de uma cidade, é a questão do sistema viário e, no caso de Brasília 911 

específico, ele foi muito importante. Se vocês lerem o relatório do Plano Piloto, vocês vão se dar 912 

conta que as primeiras páginas, e não são poucas, são só sobre o sistema viário. O que mostra 913 

que ele foi, claro, definidor para o formato. Ele é o definidor do formato da cidade. Ele teve uma 914 

certa preeminência na questão do lançamento da cidade. Então, a gente procurou fazer o que? A 915 

gente procurou identificar em vermelho todas as vias, artérias, ruas, enfim, que estavam 916 

expressamente citadas no relatório do Plano Piloto, do Lúcio Costa e no desenho do Plano Piloto 917 

especificamente. É claro que esse desenho tem algumas diferenças, porque vocês sabem que a 918 

cidade sofreu um deslocamento de oeste para leste, ela se aproximou do Lago e teve que fazer 919 

alguns ajustes. Mas, então, se quis marcar exatamente daquilo que tinha sido proposto pelo autor 920 

do plano pode ser efetivamente implantado no terreno. Em azul a gente demarcou as vias que 921 

foram implantadas no que a gente chama na fase de consolidação da cidade ou de transposição 922 

do Plano Piloto para o terreno, que é o período que vai até meados da década de 60, quando a 923 

cidade, então, se consolidou, vamos dizer assim. Esse período tem sido muito valorizado 924 

ultimamente por vários trabalhos, especialmente da universidade de Brasília, no sentido de 925 

valorizar não apenas o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer, mas também essa equipe que tomou a 926 
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cargo essa dificílima transposição e adaptação para a realidade. Então, em azul está o que foi 927 

construído em termos do sistema viário na década de 60. Então, isso foi levado em consideração 928 

como áreas que tem que ser vistas com um cuidado especial do ponto de vista das vias. Vamos 929 

passar o próximo, por favor. Bem, esse aqui, esse slide mostra… é a mesma coisa, vamos dizer, 930 

só que do ponto de vista dos quarteirões. Ele vai demonstrar em amarelo aqueles quarteirões que 931 

foram implantados no período da inauguração de Brasília mesmo e em rosa, em cor de laranja os 932 

que foram implantados no período dessa transposição, dessa fase, muitos chamam a fase heroica 933 

de Brasília. Também estão demarcados aqui, muito importante, os antigos acampamentos, que 934 

não faziam parte, digamos, do plano, da cidade original, digamos, de permanência, mas que por 935 

uma conquista belíssima da população e dos planejadores, enfim, de uma série de pessoas, foram 936 

mantidos e hoje fazem tão parte do patrimônio de Brasília quanto a própria área do Plano Piloto. 937 

Quanto aos espaços abertos, a gente teve o cuidado de demarcar nesse verde, esse verde mais 938 

escuro, mais bandeira as áreas… a gente foi lendo o relatório e foi identificando o que estava 939 

expressamente citado no relatório. Então, vai desde o cemitério, os jardins das superquadras, os 940 

canteiros, que são importantíssimos, os canteiros vinculados ao sistema viário, à praça dos três 941 

poderes, à praça municipal, que ele chamava, que hoje é a praça do Buriti. O que estava citado, 942 

explicitamente a praça em frente à catedral. O que estava explicitamente citado está ali. Mas é 943 

claro que a gente também colocou contribuições posteriores, tanto da década de 60, quanto da 944 

década de 70 e 80, em termos de construções de novos espaços abertos, que constituem hoje o 945 

que é escala bucólica de Brasília, importantíssima para a manutenção dessa imagem dessa 946 

cidade. Então, se destacam aqui os parques, como o parque da cidade, o Jardim zoológico, o 947 

parque Burle Marx, futuro parque Burle Marx, já valorizado dentro do PPCUB. E houve uma 948 

preocupação de identificar os prédios tombados em nível distrital e os vários que são tombados 949 

também em nível federal, só que individualizados. Há essa atuação do IPHAN também de além 950 

de tombar o conjunto e identificar… Recentemente foram tombados um conjunto grande de 951 

obras do Nimeyer aqui. Mais recentemente os jardins do Burle Marx foram tombados. Então, 952 

isso a gente está identificando e ao longo do PPCUB a gente tem identificado outros prédios. 953 

Estão apontados prédios que poderiam, então, sofrer um tombamento individual para ter um 954 

cuidado mais específico nas questões mais de detalhe de prédio a prédio. Pode passar o próximo. 955 

Bom. Faltou aqui uma planta, mas não faz mal, a gente pode disponibilizar ela para vocês. Foi 956 

feita uma planta com a cronologia da construção dos prédios em Brasília, onde se identificou os 957 

prédios construídos na década de 50, depois os construídos na década de 60 e na década de 70. 958 

Isso inclui, por exemplo, os blocos das superquadras, inclui todas as áreas da cidade. Então, 959 

isso… esse documento tem nos ajudado também na identificação de áreas de preservação mais 960 

delicadas que outras. Bom. Agora, eu vou passar para o Rafael de novo, num bate e volta, para 961 

ele explicar um pouco o critério dessa especificações dessas escalas em áreas de preservação.  962 
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 963 

Rafael Rosa (RSP) – Então, a partir dessa leitura que o Luís pode apresentar anteriormente, a 964 

gente pode chegar a uma, vamos dizer assim, uma delimitação de áreas de preservação e qual a 965 

razão dessas áreas de preservação. Essencialmente, a gente tem nas APS que envolvem. Esses 966 

termos é até bom que a gente acostume, porque eles são recorrentes ao longo do trabalho, que 967 

essas macro áreas, que a gente chama de áreas de preservação, as APS que envolvem o eixo 968 

monumental e o eixo rodoviário residencial são APS que configuram de certa maneira, do ponto 969 

de vista da ocupação, o desenho, a legibilidade do desenho de Brasília. E porque essa 970 

delimitação em outras áreas a partir do momento em que se afasta desses eixos, porque a gente 971 

tem essa descompressão do desenho, que é bem comentada pelo Lúcio em Brasília Revisitada, 972 

que é evitar a conturbação. No momento em que se conturbar, se grudar essas ocupações com o 973 

desenho original, automaticamente se perde a leitura do desenho. Então, é uma questão até que 974 

claramente a gente pode ver a partir daquela foto de satélite que foi divulgada há pouco. E isso 975 

representa um pouco essa ideia da conturbação que vem ocorrendo alguns trechos, em alguns 976 

vetores de Brasília, que prejudica essa legibilidade. Então, essa divisão, ela se baseia 977 

essencialmente na ocupação urbana, ou seja, a gente, obviamente, tem que ter uma redução de 978 

ocupação urbana a partir dos dois eixos, no sentido de evitar essa conturbação do desenho, da 979 

leitura do desenho original. Então, isso talvez seja o principal critério de divisão e que, de certa 980 

maneira, ele conversa com a questão das escalas urbanas, desde a escala absolutamente densa, do 981 

centro, da escala gregária e um pouco menos densa do eixo rodoviário residencial, as áreas 982 

bucólicas que fecham com o lago e a oeste com o parque nacional. Então, essa delimitação, ela 983 

se baseia essencialmente na questão da ocupação urbana e da necessidade de se controlar essa 984 

ocupação urbana, seja do ponto de vista do parcelamento do solo, da ocupação do solo, seja do 985 

ponto de vista morfológico. Então, isso é uma… vamos dizer assim, essas zonas exercem 986 

funções diferenciadas, seja uma função onde uma ocupação urbana é mais densa, até uma 987 

ocupação mais rarefeita, que é o caso da AP 7 e AP 8, que são as áreas que estão ligadas 988 

diretamente com a orla. Não só pela questão ambiental, mas pela questão da legibilidade 989 

também, do desenho de Brasília. Pode passar o próximo. Bom. É claro que essas áreas de 990 

preservação, elas, mesmo dentro dessa já delimitação, elas possuem características diferenciadas. 991 

Então, mesmo dentro, por exemplo, da AP 7, que é a área que envolve a orla do Lago, a gente 992 

tem ocupações urbanas de naturezas diferenciadas. Por exemplo, a questão da Vila Planalto e 993 

tem áreas onde são mais densas, mas que, no todo, elas cumprem essa função. Então, a partir 994 

dessa leitura, nós chegamos ao conceito de unidade de preservação. Essas unidades são subáreas 995 

dentro das áreas de preservação, que são classificadas de acordo com as característivas 996 

morfológicas. Se a gente pegar, por exemplo, a Vila Planalto, ela tem uma característica 997 

morfológica, vamos dizer assim, entre aspas, homogênea, que se difere da ocupação, por 998 
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exemplo, do setor de clubes, mas elas estão dentro da mesma grande área de preservação, que 999 

cumpre essa função de descompressão do desenho de Brasília, do desenho original de Brasília 1000 

em função dos limites do tombamento. Então, elas se constituem em unidades de preservação. E 1001 

que, obviamente, vão ter diretrizes diferenciadas, no sentido de manter as ocupações, ou, às 1002 

vezes, se ter uma redução, em alguns casos, da ocupação dessas áreas. Pode passar o próximo, 1003 

por favor. E aqui a gente… Luís, acho que poderia me ajudar a complementar. A gente 1004 

identificou, de uma maneira mais clara, quais são essas áreas de preservação, essas unidades de 1005 

preservação, dentro das áreas de preservação. A gente começa pela AP 1, que é a área do Eixo 1006 

Monumental.  1007 

 1008 

Luís Merino Xavier (RSP) – A preocupação dentro dessa área foi destacar a escala 1009 

monumental, que já tinha sido identificado com um dos valores já desde as primeiras audiências, 1010 

plenárias. A gente, naquele catálogo inicial, já tinha colocado isso como nos valores 1011 

fundamentais, caráter simbólico de Brasília, a imagem da cidade projetada, a imagem projetada 1012 

da cidade para fora, a imagem pela qual a cidade é lembrada, para quem… para o brasileiro 1013 

como um todo. Então, identificar essa escala dentro de uma área de preservação foi fundamental 1014 

e também identificar dentro dessa área subáreas, áreas morfológicas, ou como o Rafael coloca, 1015 

áreas que tem formatos ou tem características, tem alturas, tem propostas, digamos, de cara 1016 

diferentes umas das outras. Então, por exemplo, é bastante diferente a parte oeste, que tem uma 1017 

configuração mais recente do que a área leste, que foi construída, foi inaugurada com Brasília na 1018 

esplanada dos Ministérios, enfim. Então, aqui que a gente procurou identificar essa área 1019 

totalmente consolidada, que a gente chama UP 1, onde está os blocos ministeriais, o conjunto da 1020 

praça dos três poderes, diferenciar, por exemplo, da UP 2, que são os setores culturais, onde a 1021 

gente tem uma área ainda vazia, que é expressivo. Quase um quarto da área, aquele lote que 1022 

ainda está vazio. Há propostas para aquele lote. Então, a gente tem que pensar isso com cuidado. 1023 

Mesmo as áreas que recentemente foram construídas, com os dois equipamentos que são 1024 

fundamentais para a cidade, que é a biblioteca e o museu, mas há um tratamento do espaço 1025 

público, do chão. Lucio Costa dizia que ele devia ser um caráter de parque urbano e não é isso 1026 

que foi implantado. Então, é uma área que precisa de alguns ajustes. Então, nesse sentido é que 1027 

foi se identificando essas unidades de preservação para poder se fazer um trabalho mais 1028 

minucioso, de detalhamento em cada uma delas, depois, do que pode, o que não pode, o que 1029 

deve realmente se preservar, o que deve se complementar, o que deve corrigir. A gente teve a 1030 

preocupação de identificar como uma unidade de preservação o eixo rodoviário, que ele é… 1031 

como a gente… o esqueleto do avião, junto com a escala monumental. Ele é uma área 1032 

aparentemente simples, porque composta especificamente por um sistema viário, mas que, na 1033 

verdade, é muito mais que isso, ela já é o suporte do metrô. Ela tem uma questão grave de 1034 
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transposição no nível superior, porque os muitos não utilizam, muitas pessoas não utilizam as 1035 

passagens subterrâneas. Isso tem causado vários problemas. Tem a questão da via presidencial, 1036 

aquela faixa presidencial que corta o centro. Tem ocupações de poços de abastecimento que tem 1037 

que ser regradas, enfim. É uma área que merece, então, uma leitura específica, além de 1038 

comportar no centro talvez um dos equipamentos, a parte central dela, a UP2. Pode passar o 1039 

próximo que a gente vê mais em detalhe. A UP2 é um dos equipamentos acho que mais 1040 

importantes, mais simbólicos da cidade, que é a plataforma rodoviária, projeto do próprio Lúcio 1041 

Costa, não tombado individualmente. A gente sugere fortemente o tombamento, com uma 1042 

preocupação que se mantenha as características arquitetônicas e a diversidade de usos que tem 1043 

ali, um espaço muito importante na dinâmica da cidade, muito dinâmico, muito apropriado pela 1044 

população, que a gente gostaria muito de valorizar esse caráter que tem. Em seguida, eu passo… 1045 

depois, quando chegar na escala bucólica eu passo para ti então. A escala gregária foi incluída 1046 

dentro, então, de uma área de preservação específica para os setores centrais, valorizando aqui o 1047 

caráter de diversificação de usos, de animação urbana, ou seja, várias atividades acontecendo no 1048 

espaço público, dentro dos prédios, uma diversidade de pessoas muito grande, muitas pessoas, 1049 

esse sentido de movimentação é importante de valorizar nessa escala e isso se reflete em termos 1050 

de forma. O Lúcio Costa quis que fosse uma área que tivesse diferentes… diferentes… fugisse 1051 

daquela padronização do resto da cidade. Ou seja, aqui tem arquitetos diferentes, tem prédios 1052 

com autorias diferentes, de períodos diferentes, com alturas diferentes, com usos bastante 1053 

diversificados e é isso que a gente quis valorizar aqui. Então, ela foram divididas praticamente 1054 

conforme os setores atuais, tentando identificar as qualidades específicas, potenciais para cada 1055 

um desses setores. A gente sabe que é uma área que tem uma concepção interessante, mas que 1056 

ela está longe de ter a qualidade de espaços abertos que ela merecia ter, especialmente a questão 1057 

do pedestre, a circulação dos pedestres, a interconexão entre uma área e outra. São áreas, às 1058 

vezes, com muita dificuldade de tu passar de um lado para o outro a pé. Tem problemas graves 1059 

de estacionamento. Então, foi se identificando dentro de cada UP dessa os problemas específicos 1060 

e apontando possíveis soluções para cada unidade de preservação dessas. A escala residencial 1061 

mereceu uma área de preservação específica, que engloba tanto a Asa Sul quanto a Asa Norte. 1062 

Foi feita uma leitura conjunta dessa excepcional invenção do Lúcio Costa, da forma de morar, 1063 

uma proposta inovadora até hoje nas formas de mora, no mundo inteiro. Realmente é um grande 1064 

orgulho para a gente ter essa concepção implantada plenamente no Brasil. Então, houve essa 1065 

preocupação de incluir dentro da escala residencial uma área de preservação que abrangesse 1066 

tanto os aspectos residenciais, as superquadras propriamente ditas, quanto as entrequadras e os 1067 

comércios locais, que formam a concepção de unidade de vizinhança, que embasa, que é a 1068 

lógica, digamos, filosófica, que embasa essa grande proposta do Lúcio Costa. Então, há esses 1069 

três níveis, essas três UPs básicas que a gente tem a questão do regramento para as superquadras, 1070 
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para a questão dos blocos. A gente sabe que tem muitas superquadras que estão incompletas, tem 1071 

poucas que ainda não foram realmente feitas, mas há preocupação de que os novos blocos, eles 1072 

se harmonizem com os existentes e com a concepção conjunta. Elas têm que ser sempre vista 1073 

numa perspectiva de conjunto da cidade toda. Na questão dos comércios locais houve a 1074 

preocupação de identificar todas essas demandas e essa questão dessa demanda dos próprios 1075 

comerciantes, mas também dos moradores, preocupação desses… regrar esses conflitos entre a 1076 

atividade comercial e a residencial e também uma preocupação de manter… a palavra local para 1077 

nós foi chave, foi chave aqui. Da gente manter, de alguma forma assegurar o caráter de comércio 1078 

local, que isso a gente vê que está se perdendo muito, está se tornando comércios de caráter 1079 

regional, às vezes, ou da cidade como um todo. E as entrequadras, por fim. Muitas estão 1080 

incompletas. Elas são fundamentais para o sentido de comunidade, de agrupamento, de encontro 1081 

dos moradores. O fato delas estarem completas prejudica o sentido da concepção mesmo da 1082 

escala residencial em Brasília. É importante que haja um esforço no sentido de se complementar 1083 

isso, mas o que é fundamental aqui é manter o caráter comunitário, o caráter público do chão 1084 

pelo menos, do terreno, comunitário, das atividades institucionais e coletivas voltadas pelo lazer, 1085 

para o equipar, escolar, essas atividades que estavam previstas. Talvez não necessariamente as 1086 

que estão previstas aqui ou ali isso possa ser revisto. Foi comentado aqui na mesa anterior à 1087 

nossa, de que a população de Brasília mudou. O perfil já tem muito mais idosos. Talvez precise 1088 

mais pensar em clubes de vizinhança, pensar em equipamentos mais voltados para outras faixas 1089 

etárias. Talvez não precise tantas escolas. Talvez já tenha bastante Igreja, o aspecto do culto já 1090 

esteja bastante atendido. A gente possa pensar em outros tipos de atividades aqui. Então, é nesse 1091 

sentido que a gente tem pensado nas entrequadras, mas que também elas não sejam bloqueios na 1092 

circulação livre, pública das superquadras, que isso é fundamental para a lógica delas. Pode 1093 

passar o próximo. Agora eu acho que eu passo para ti Rafael.  1094 

 1095 

Rafael Rosa (RSP) – Também, assim, a gente… A partir dessa análise da ocupação… pode 1096 

passar o próximo, por favor. A gente também identificou alguns outros setores que também 1097 

constituem unidades de preservação. No caso do SEHCS e todos esses trechos que fazem a 1098 

transição entre a área da superquadra, a área residencial do piloto com essas áreas de transição 1099 

ambiental. No caso, os dois parques, que estão relacionados diretamente com o desenho e com 1100 

essa legibilidade do desenho. Então, são áreas que cumprem uma função nessas áreas de 1101 

preservação, uma função de transição entre a leitura do desenho com essas áreas ambientais que 1102 

envolvem a oeste o desenho original. Pode passar o próximo, por favor. E, claro, o setor de 1103 

grandes áreas, que também é um setor de… que também acho que complementa essa transição 1104 

com as áreas de parque, que são os dois respiros a oeste, que cumprem a função da orla num 1105 

outro lado do desenho, a função de resguardar essa imagem do desenho. Pode passar o próximo. 1106 



32 

 

Que aí a gente pode ver que são os setores de grandes áreas voltados para oeste. Que sempre 1107 

pensando, eu acho que essa questão… Acho que agora, nas APs da orla, a gente pode identificar 1108 

melhor. Isso… essa divisão das áreas está relacionada diretamente com a intensidade de 1109 

ocupação. Então, isso é uma questão bem importante de se frisar, de qual o papel dessas áresa do 1110 

ponto de vista da ocupação em relação ao traçado da cidade. E, claro, na unidade de preservação, 1111 

a sete, é a que envolve diretamente a transição com o lago. Então, é uma área que inegavelmente 1112 

tem que ter baixa ocupação, do ponto de vista do parcelamento, grandes áreas, o parcelamento 1113 

em grandes lotes e uma ocupação baixa, por quê? Porque ela cumpre essa função de 1114 

descompressão do desenho e também a questão a visualização do Plano Piloto, do ponto de vista 1115 

interno ou externo à área tombada. Então, a gente tem essa gradação de ocupação, que é uma 1116 

premissa básica para a leitura do desenho. Isso eu acho que é importante até a gente ver a partir 1117 

daquela foto de satélite da NASA. Eu acho que ela representa bem a intensidade de ocupação e o 1118 

quanto participam essas áreas da leitura do desenho. Pode passar o próximo por gentileza. E, 1119 

claro, essas áreas, mesmo sendo grandes áreas, elas ocupam, elas tem padrões de ocupações 1120 

diferenciados. Então, a gente… E esses padrões, eles refletem nas unidades de preservação. E 1121 

dentro desse todo é fundamental que a gente consiga esse equilíbrio e que essa área ainda 1122 

resguarde a função que ela tem. Então, isso, no caso da orla, a gente tenha, talvez… Eu acho que 1123 

é a área de preservação que tenha mais unidades, mais unidades de preservação, que envolvem 1124 

padrões de ocupações diferenciados ao longo desse trecho. Pode passar o próximo, que a gente 1125 

vê melhor. Que é a AP8, que, na verdade, é a transição entre essa área de orla e a área do próprio 1126 

desenho, que começa pelo setor de grandes áreas, passa pelo setor de embaixadas e parte para 1127 

essas grandes áreas, que no regime vão ter um enfoque especial, que, por exemplo, que são as 1128 

áreas de interesse, teoricamente, de regime especial, por exemplo, que é a parte da UnB. Então, 1129 

áreas que também cumprem um papel de transição entre o desenho e a parte da orla, que já é 1130 

uma área de ocupação bem menos densa do que a parte do Eixão. Também equivalente a essa 1131 

função no outro lado, que é a AP 9, que envolve as áreas dos parques, que tem uma função 1132 

também primordial, vamos dizer assim, na descompressão e na… evitar essa conturbação do 1133 

desenho original com as outras áreas, que são essas áreas que a gente vê aqui. Essencialmente 1134 

que perfazem os parques a oeste. E, por último, a AP 10, que é a área que já faz a transição com 1135 

o limite de tombamento, que é o limite da EPIA, que também já tem padrões de ocupação 1136 

bastante diferenciados, que é o… que a gente pode ver nas unidades de preservação. Então, esses 1137 

padrões morfológicos, eles acabam configurando essas unidades e porque dessa sistematização 1138 

também, para que no final, lá do Plano, que a gente consiga achegar no detalhamento dessas 1139 

unidades de preservação até o regime normativo. Então, essa é uma questão importante. Essa 1140 

delimitação das unidades de preservação também se associa com a sistematização do regime 1141 

normativo, porque são áreas que, em grande parte, elas possuem um regime, não digo igual, mas 1142 
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semelhante. Então, isso no sentido de ter uma normativa a partir do plano de preservação, que o 1143 

plano de preservação chegue ao seu objetivo, que tenha uma normativa e que isso seja claro, 1144 

como o Secretário colocou no início, que seja uma regra clara, para que a gente não tenha a 1145 

questão do regime caso a caso, que é talvez a porta mais aberta para a descaracterização, que a 1146 

gente não tenha um lote ao lado de outro com as mesmas características, dentro da mesma área e 1147 

com regimes diferenciados, que é o que não pode acontecer, porque senão essas áreas começam 1148 

a se descaracterizar e elas perdem essa função com relação à legibilidade do desenho e também 1149 

com relação às questões de ocupação ambiental, como a Briane bem colocou, que cumpre 1150 

função, mesmo dentro da área tombada a gente tem também esse outro aspecto a ponderar. Pode 1151 

passar o próximo. Eu vou passar a palavra, então, ao arquiteto agora, ao professor Décio Rigatti, 1152 

que vai trazer um pouco de como estão sendo sistematizadas essas unidades de preservação e 1153 

apresentar algumas delas já como exemplo para que se possa entender um pouquinho mais como 1154 

isso está sendo feito, esse regime ao nível do detalhe da unidade de preservação. Obrigado.  1155 

 1156 

Décio Rigatti (RSP) – Bom.  1157 

 1158 

(intervenção fora do microfone) 1159 

 1160 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Então. Deixa, Rigatti, comigo.  1161 

 1162 

[aplausos] 1163 

 1164 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Então, nós já escutamos o senhor. Nós vamos dar o 1165 

encaminhamento.  1166 

 1167 

(intervenção fora do microfone) 1168 

 1169 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Isso. Então. Essa questão já tinha sido levantada, com a 1170 

proposta de que tivéssemos pelo menos meia hora na parte da manhã para as intervenções… 1171 

 1172 

(intervenção fora do microfone) 1173 

 1174 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – O problema… É. Foi a proposta do plenário. Eu vou 1175 

pedir a vocês só que tenham um pouco de paciência para entender o seguinte. Na audiência 1176 

pública, o governo faz um convite para que a comunidade se expresse sobre alguma coisa que ele 1177 

tem para contar e ouvir aquilo que vai ser dito. Então, essa parte está sendo o governo contando 1178 
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qual o estágio atual desse trabalho para que as pessoas possam discutir aquilo que está sendo 1179 

feito. Então, foi feita uma proposta. A nossa pretensão é, até o meio dia, encerrar a exposição, do 1180 

meio dia ao meio dia e meia abrir a intervenção do plenário. E aí vamos interromper para o 1181 

almoço e, às duas horas, vamos retomar o debate, como tem… precisava só dizer assim, como 1182 

tem sido feitas todas as audiências de sábado, todas elas. A gente vai até perto do meio dia e 1183 

meia, para, retorna às duas horas e completa as falas até as seis horas. O que está sendo garantido 1184 

na convocatória do governo é que todos os que se inscreveram vão se manifestar e vão ser 1185 

ouvidos e as suas falas serão debatidas. Mas é preciso que antes, ao fazer a convocação da 1186 

audiência pública, ela comece com a exposição do governo sobre aquilo que ele está contando 1187 

para a sociedade e sobre o que ele quer ouvir as intervenções. Então, nós vamos completar isso 1188 

até o meio dia e aí vamos abrir as intervenções de plenário e interromper meio dia e meia, duas 1189 

horas retomamos e vamos até as seis horas. E, frequentemente, temos passado das seis horas para 1190 

garantir que todos falem. [aplausos]. Vamos continuar então. Com o nosso Décio Rigatti, por 1191 

favor.  1192 

 1193 

Décio Rigatti (RSP) – Bom. Eu vou ser bastante breve, então. É que, na realidade, eu acho que a 1194 

discussão e a participação de vocês, eu acho fundamental que seja feita a partir da proposições 1195 

que a gente está trazendo, quer dizer, a fase das demandas, eu acho que já foram… a gente está 1196 

tentando sistematizar a partir das propostas. Então, se a gente não apresenta as propostas, fica 1197 

difícil, eu acho, a gente aproveitar o debate dentro da objetividade que a gente pretende 1198 

estabelecer. O que eu vou fazer, apresentar então, rapidinho. Eu posso, inclusive, eliminar 1199 

algumas das áreas e, se for necessário, de tarde a gente retoma, mas eu acho que é fundamental 1200 

para vocês entenderem em que ponto das proposições a gente está, para que vocês possam 1201 

avaliar essas proposições. Pode passar adiante. Então, nós, a partir de toda essa discussão, foi 1202 

montado para cada uma daquelas unidades de preservação, aquelas pequenas áreas que foram 1203 

mostradas para cada uma das áreas de preservação uma ficha contendo uma breve descrição das 1204 

características dessa unidade de preservação e as proposições que são feitas para elas. Então, 1205 

foram avaliados para fins da montagem da ficha aquilo que o luís já comentou, que é a questão 1206 

de tecido urbano, espaços abertos e edificações e, posteriormente, a gente, então, a partir das 1207 

características apresentadas, as propostas em termos de uso e ocupação, que eu acho que isso que 1208 

é fundamental e porque isso que vai ser base para a montagem da legislação. Então, é esse 1209 

material que vai ser a base para a montagem da legislação. Então, a ficha completa está 1210 

mostrada. Claro que está tudo muito pequenininho, mas nós vamos mostrar em alguns detalhes. 1211 

Pode passar adiante. Então, tem vários campos. No primeiro campo é identificação da unidade de 1212 

preservação, onde está a área de preservação e a unidade de preservação correspondente. Nesse 1213 

segundo campo tem a descrição das características do tecido, dos espaços abertos e das 1214 
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edificações. No terceiro campo, então, que são as proposições propriamente ditas, que parte das 1215 

tendências de transformação dessa unidade, quais são as características morfológicas que se 1216 

pretende implantar, qual é o regime de usos e atividades que deve caracterizar essa área, os 1217 

dispositivos de controle morfológico, portanto, os índices urbanísticos que deverão vigir para 1218 

cada uma dessas unidades de preservação, quais são os parâmetros de parcelamento do solo, se 1219 

pode parcelar, não pode parcelar, quais são os tamanhos mínimos dessas unidades, as diretrizes 1220 

em relação aos espaços públicos quanto a estacionamentos e quais são os planos e projetos já 1221 

previstos para essa área, que de alguma maneira vão trazer um impacto na ocupação dessa área. 1222 

Então, em resumo, essa é a ficha que, inclusive, vai constar como anexo do próprio projeto de 1223 

lei. Ela é base para a montagem do projeto de lei, mas ela vai constar na sua integralidade com 1224 

anexo do projeto de lei. Então, eu vou trazer simplesmente alguns exemplos e acho que incluindo 1225 

algumas áreas que foram polêmicas. Eu acho que a gente trouxe propositalmente algumas áreas 1226 

que foram muito discutidas nas reuniões anteriores em relação à questão do… Essa é uma das 1227 

que eu passaria. Eu acho que não… não que não seja importante, mas eu acho que talvez para 1228 

fins de exemplificação a gente pode pegar talvez uma outra. Então, aqueles campos que foram 1229 

mostrados da ficha, eles constam aqui a partir da caracterização, o que está se propondo em 1230 

termos das características morfológicas. Pode passar. Eu não vou entrar no detalhe. O regime de 1231 

uso, parâmetros de ocupação que se pretende e, obviamente, aqui, a gente está fazendo uma 1232 

descrição da intenção de ocupação. Não estamos entrando com, mesmo que na ficha isso conste, 1233 

na questão quantitativa referente aos índices, porque eu acho que é uma discussão extremamente 1234 

árida. A gente acha que o importante é que se traduza aquilo que vai ser gerado a partir da 1235 

aplicação daquele regime e não a discussão dos números em si. Em relação… talvez o comércio 1236 

local norte eu acho que o próprio Gastal já se manifestou muito a respeito dessa situação, mas os 1237 

aspectos que envolvem o comércio local norte, que requer também um cuidado, eu acho que 1238 

dizem respeito fundamentalmente a características de implantação diferentes do que foi feito na 1239 

Asa Sul. E a dificuldade de mobilidade existente tanto horizontalmente como transversalmente. 1240 

Então, a acessibilidade é muito complicada. Pode passar. Bom. Essa é, então, as características 1241 

morfológicas. Também pode passar. A única, talvez, questão mais importante na questão do 1242 

regime e ocupação é que a aqui a gente está formalizando também a possibilidade nos 1243 

pavimentos superiores da implantação de habitação, como já ocorre em quase todo o comércio 1244 

local norte. Pode passar. Os planos e projetos. Obviamente a gente está mostrando também 1245 

aquilo que o Gastal tinha comentado, a dificuldade da locomoção que existe nessas áreas, 1246 

principalmente para quem tem qualquer tipo de dificuldade motora. Pode passar. Em relação às 1247 

700 Sul, que a gente vê que gerou um debate bastante grande. Obviamente, em relação à 1248 

tendência de transformação. Isso é. Se não for feito nada, para que vai atender essa área. Ela é 1249 

uma área que, originalmente, era uma área unifamiliar exclusiva e, ao longo do tempo, foi 1250 
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absorvendo uma série de outras atividades, ou de comércios, ou de serviços, etc. e o que fetou 1251 

também movimentos de ambas as partes para que se tente resolver essa pendência. De várias 1252 

sugestões de proposição, o que foi mais, digamos, acatado em termos da proposição que eria 1253 

trazida para vocês é a manutenção das características originais daquele setor, com as casas, 1254 

então, com a altura limitada ao que é permitido hoje legalmente, elas são sempre, então, essas 1255 

casas geminadas com dupla frente, uma frente para a via, outra para um corredor verde. E o que 1256 

a gente está propondo em relação ao regime de uso e ocupação é a manutenção da função 1257 

original de habitação unifamiliar, mas eu acho que isso exige que se for mantida as 1258 

características originais, eu acho que a gente tem também que enfrentar os problemas das 1259 

ocupações, mesmos das habitações unifamiliares em relação à ocupação excessiva em termos de 1260 

altura, ocupação de espaços públicos, etc. Então, isso me parece que talvez seja uma 1261 

contrapartida razoável, que os moradores das 700 possam dar em relação à manutenção da área 1262 

como exclusivamente residencial unifamiliar. Bom. É isso. Depois a gente pode discutir melhor 1263 

um pouco isso. Pode passar. Bom. Em relação à Candangolândia, as questões que… mais dois 1264 

minutos. Bom. Eu vou falar rapidamente algumas situações independente da ficha. O que a gente 1265 

está pensando especificamente na Candangolândia, tem também problemas de ocupação de 1266 

espaços públicos que precisam ser resolvidos. Tem problema de ocupação da área de 1267 

preservação permanente do curso d’água, que limita ao sul e são questões que precisam ser 1268 

resolvidas. Em relação ao Cruzeiro. É um problema bastante semelhante. Há a necessidade de 1269 

um plano de regularização dessas ocupações. O controle dessas… isso é, isso implica que sejam 1270 

definidas quais são os limites dessas ocupações, para que os abusos sejam coibidos. O mesmo se 1271 

refere, mas com um outro caráter no Cruzeiro Novo. Existe já uma lei permitindo o cercamento 1272 

dos blocos. Agora, a gente sabe que esses cercamentos que foram feitos têm também… incluem 1273 

também vários abusos. O que precisa, uma vez que a lei de autorização, que autoriza o 1274 

cercamento, já está em vigor, é necessário que sejam definidos quais são os limites para que 1275 

esses cercamentos sejam feitos, para que, depois, uma vez definida, então, quais são os padrões 1276 

desse cercamento, cada bloco possa requerer a sua regularização, porque a legislação autoriza o 1277 

cercamento, mas não regulariza nada. A regularização teria, pelo menos do nosso ponto de vista, 1278 

ser feito a partir da demanda de cada um dos blocos, porque aí, sim, pode ser avaliada a situação 1279 

de cada bloco e a gente imagina que vários blocos tenham condições de rapidamente terem 1280 

regularizada a sua situação, mas aqueles que se encontram em situação abusiva vão ter que se 1281 

adequar conforme o próprio Secretário Magela comentou, quer dizer, as oportunidades vão ter 1282 

que ser dadas de maneira equânime para todo mundo. Ninguém vai poder ter vantagens sobre o 1283 

outro em relação à aplicação de uma determinada legislação. Então, me parece que são esses 1284 

limites que precisam ser definidos e, a partir daí, então, já que os blocos acabaram sendo 1285 

individualizados, eles solicitam a regularização. Bom. Obviamente, a parte ficou muito rápida. A 1286 
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gente trouxe apenas alguns exemplos. Toda aquela quantidade de unidades de preservação foram 1287 

fichadas, tem as propostas e, na medida da necessidade, então, durante o debate a gente retoma.  1288 

 1289 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Então, Décio. A Orientação do Secretário foi a 1290 

seguinte: nós vamos interromper agora. Ainda haveria mais uns 15, vinte minutos de exposição. 1291 

Nós vamos interromper e vamos ouvir agora o plenário e estamos com a ideia de ao invés de ir 1292 

até o meio dia e meia, ir até uma hora da tarde para mais pessoas poderem se expressar ainda no 1293 

período da manhã. No período da tarde, nós vamos voltar para o debate com o plenário, mas 1294 

vamos abrir ainda, uns 20 minutos, meia hora no meio da tarde para completar as exposições que 1295 

precisam ser feitas. Ficamos bem assim? Nós vamos voltar. A pretensão é parar 13h e voltar às 1296 

14h. Manter o horário de volta. É, uma hora de almoço. Se vocês acharem que é muito apertado, 1297 

podemos combinar duas horas e meia. Mas, em princípio, a gente estava pensando em uma hora 1298 

até as duas, voltaríamos às duas e continuaríamos. Alguém prefere uma hora. Tá bem. Então, 1299 

vamos parar uma e voltar às 14h30. Eu preciso anunciar que a Maria de Fátima Ventura Ribeiro, 1300 

está aqui? Quem a conhecer, por favor, avisem para ela que nós estamos com a carteira de 1301 

identidade dela. Preciso registrar a presença do nosso Secretário de Cultura, Amilton Pereira, e 1302 

do Administrador do Cruzeiro, Salim Sidarca, e o Deputado Distrital Raad Mansur, cuja… Está 1303 

aqui o deputado? Cuja assessora havia inclusive inscrito para a lista de debates. Preciso contar… 1304 

a primeira pessoa que vai falar é a Tânia Batella. Eu preciso dizer para vocês que nós 1305 

começamos, eu comecei a fazer o registro sentado aqui e já tinha uma outra lista sendo feita fora. 1306 

Nós vamos agora compatibilizá-las. Todos serão ouvidos. Os primeiros inscritos serão todos 1307 

primeiros inscritos. Nós vamos fazer um de uma lista, outro de outra. São três, quatro pessoas só 1308 

que se acumularam. Tânia, por favor. Não, é que foi ao mesmo tempo, Tânia. Eu já estou 1309 

mesclando. É você primeiro. Em seguida, é Gilberto Veguerman. Vou pedir para o Gilberto que 1310 

já fique aqui perto do microfone para a gente ganhar o tempo assim. Sempre vou chamar quem 1311 

vai falar e a pessoa seguinte para ela ficar perto daqui. Isso. A Tânia tem seis minutos para falar.  1312 

 1313 

Tânia Batella – Não. Aqui esta bom.  1314 

 1315 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Tânia, tem uma sugestão de subir, que não estão te 1316 

enxergando. Você pode vir falar daqui? Pode subir também, por favor, pastor.  1317 

 1318 

Tânia Batella – Boa tarde a todos. Cumprimento os componentes da mesa, o secretário, 1319 

deputado e agradeço a oportunidade. Não vou agradecer muito para não perder o meu tempo. 1320 

[risos]. Eu vou fazer a leitura… Eu estou falando em nome de um instituto, que compõe 1321 

algumas… são várias entidades, que constituem a Federação em Defesa do Distrito Federal e a 1322 
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gente tem estado presentes em todas as audiências e apresentado sugestões. E neste sentido 1323 

vamos também apresentar um documento que não vou ler na integra porque é grande e 1324 

certamente o tempo não será suficiente. Mas vou fazer a leitura dos seus primeiros itens, que me 1325 

pareceram questões de ordem geral para a gente poder se situar no plano de preservação. E os 1326 

detalhes específicos estão no conteúdo e vou entregar. Essas entidades que integram a Pro-1327 

federação em defesa do Distrito Federal e cidadãos que assinam esse documento ratificam a sua 1328 

posição contrária em relação a todos os subprodutos do Plano Diretor de Ordenamento 1329 

Territorial do Distrito Federal, aprovado pela Lei Complementar 803 pelas seguintes razões: - 1330 

porque há reflexos diretos no PPCUB – A) Esse plano, o PDOT foi construído sem a devida 1331 

participação popular, contendo propostas de novas ocupações e adensamentos populacionais, 1332 

quer para uso residencial, como para outros tipos de uso, sem embasamento em estudos técnicos 1333 

que demonstrem sua viabilidade quanto à capacidade de atendimento pelos sistemas existentes 1334 

de abastecimento de água potável, de coleta e tratamento de esgoto, de coleta e destino final de 1335 

lixo e drenagem pluvial, de energia elétrica, como da estrutura viária implantada ou mesmo 1336 

projetava para todas as áreas urbanas do DF. B. Esse Plano, PDOT, representa o retrocesso no 1337 

processo do desenvolvimento da Região Centro-Oeste, RIDE, motivo da transferência da capital 1338 

para a transferência do país, que teve como objetivo promover o desenvolvimento da região e 1339 

não trazer, concentrar no espaço físico do Distrito Federal a solução de todos os problemas 1340 

regionais, até porque o espaço físico do território é limitado. C. A criação de inúmeras áreas de 1341 

desenvolvimento econômico e de áreas multifuncionais, dissociadas de planejamento de uso e 1342 

ocupação do território da região, RIDE, e das reais necessidades de criação das áreas para a 1343 

geração de emprego e renda, por localidade físico-territorial e por tipo de qualificação da mão-1344 

de-obra, acabarão, como até hoje, sendo utilizadas como disponibilidade de espaços para 1345 

especulação imobiliária, a quem interessa tão somente o lucro e empreendimentos de uso 1346 

residencial para estoque e investimento de recursos, na contramão de quem necessita de espaço 1347 

para morar ou para trabalhar. D. As diretrizes que constam nesse PDOT para o PPCUB são 1348 

também tendenciosas à alteração do instrumento de tombamento, Portaria 314, na medida em 1349 

que inclui dispositivos indicativos, que tem sido utilizados como justificativas para implementar 1350 

projetos já existentes do GDF há muito tempo, da época da revisão do PDOT, da lei 803/92, 1351 

como, por exemplo, a expansão da expansão do Sudoeste, alteração de uso das quadras 700. 1352 

Agora parece que houve uma alteração felizmente. A revitalização da W3, cujo projeto da 1353 

SEDHAB inclui também alterações de uso da faixa 500 e criação de novos lotes em entrequadras 1354 

e, mais recentemente, a criação e lote em bem público de uso comum do povo, na 901 norte para 1355 

a expansão do setor hoteleiro, tendo tudo à revelia da legislação de tombamento, da vontade dos 1356 

moradores, inúmeras vezes expressa publicamente. A falta de sustentabilidade das proposições 1357 

do PDOT e o desencontro deste com a elaboração e conteúdos de outros instrumentos e, deles 1358 
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entre si, como o Plano Diretor de Transportes, já aprovado, que não considera projetos e 1359 

adensamentos propostos no PDOT, o zoneamento ecológico e econômico, em fase de 1360 

elaboração, que deveria preceder todos esses documentos de uso do solo, os zoneamentos de 1361 

áreas de proteção ambiental, como a do Lago Paranoá, que não se sabe se tem sido considerado, 1362 

inclusive para este PPCUB. Tem consequências desastrosas para o meio ambiente. Me perdi. 1363 

Para o meio urbanizado e para a sociedade. Em desdobramento, as situações críticas 1364 

identificadas com o desenvolvimento de projetos pontuais, como no caso dos estudos de 1365 

impactos de vizinhança, de várias áreas e empreendimentos que têm demonstrado que as 1366 

decisões anteriores do PDOT foram equivocadas e comprovam serem insustentáveis. Prova 1367 

dessa afirmativa é EIV do Setor Leste Industrial do Gama, que provou impossível manter a 1368 

alteração de uso e os novos coeficientes de aproveitamento da forma e na totalidade aprovados 1369 

pelo PDOT. O EIV de empreendimentos no Guará, cuja audiência pública está marcada par ao 1370 

próximo dia 27, onde, da mesma forma, constatou-se que empreendimentos aprovados pelo 1371 

PDOT e muitos já construídos provocam impactos irrecuperáveis ao meio ambiente, à ordem 1372 

urbanística e à sociedade.  1373 

 1374 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Por favor, conclua.  1375 

 1376 

Tânia Batella – Bom. Tem três outros itens que são importantes, mas como aqui não é para 1377 

debater, vocês vão ficar sem saber… 1378 

 1379 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Por favor.  1380 

 1381 

Tânia Batella – Não. Ela usou os seis minutos que estavam previstos e tem mais gente 1382 

precisando falar… 1383 

 1384 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Eu vou ler apenas…  1385 

 1386 

Tânia Batella – É. É. Assim que funciona… 1387 

 1388 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Não, não leia mais nada, por favor, Tânia.  1389 

 1390 

Tânia Batella – Então, eu não leio mais nada. Os senhores não vão saber e muito obrigada. É 1391 

assim que funciona.  1392 

 1393 
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Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Não, não, gente. Vamos lá. Tem bastante gente 1394 

inscrito. O próximo é o Valdemar. Em seguida o Daldegan…  1395 

 1396 

(intervenção fora do microfone) 1397 

 1398 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Seria. Ela precisa se inscrever de novo e continuar. O 1399 

problema… Deixa eu só… Vamos combinar isso. Vamos combinar. O meu papel não é 1400 

atrapalhar ninguém ler ou o que seja. O papel é garantir que todos possam ler. Então, foi 1401 

combinado uma regra, ela foi aceita. São seis minutos para quem fala por entidade, três minutos 1402 

para quem fala como pessoa física. Nós temos que respeitar isso, porque senão fica a preferência 1403 

de uma ou de outra pessoa. Vamos ouvir o Gilberto Veguerman, por favor.  1404 

 1405 

(intervenção fora do microfone) 1406 

 1407 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Então, não… 1408 

 1409 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Só… Marco, se me permite.  1410 

 1411 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Você já usou mais tempo do que era o seu tempo. 1412 

Ainda a questão de ordem vai atrasar mais. Vamos ouvir o Veguerman.  1413 

 1414 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Marco. Só para poder fazer o registro. O documento será 1415 

entregue à Secretaria, enfim, vai ser incorporado da mesma maneira. Ok, Tânia.  1416 

 1417 

Gilberto Veguerman – Muito bom dia senhores. Saúdo a mesa diretora na pessoa do senhor 1418 

Rafael Oliveira, que preside esse trabalho. Excelentíssimo senhor Presidente da audiência 1419 

pública de prognóstico do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Demais 1420 

autoridades presentes, senhor Secretário, deputados distritais, senhores da 3º Igreja Batista do 1421 

Plano Piloto, aqui expressivamente representados, demais presentes, muito bom dia. Reconheço 1422 

a grande importância desse debate. Quero parabenizar o Poder Executivo por ouvir e incluir a 1423 

população nesse processo tão importante de planejamento, que, ao ouvir as necessidades reais, 1424 

fica mais assertivo e a flexibilização necessária e também a firmeza necessária para que tudo 1425 

aconteça devidamente precisa ser respeitada e observada com muito critério. A 3º Igreja Batista 1426 

do Plano Piloto é uma instituição da sociedade civil, com caráter religioso, fundada em quatro de 1427 

julho de 1970 na cidade de Brasília. Desde a sua criação, a entidade desenvolve a celebração do 1428 

amor e da vida de cristãos através da promoção da formação cristã, da assistência social às 1429 
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minorias, contribuindo assim para o desenvolvimento da nossa sociedade por meio de 1430 

significativos investimentos na família, promovendo o desenvolvimento humano, educação e 1431 

propagando os valores cristãos e tolerância, inclusão e oportunidade para todo homem sem 1432 

distinção de raça, credo, sexo ou nacionalidade e estendendo toda a sua influência por todo o 1433 

Distrito Federal e entorno, por meio de suas congregações, projetos sociais, bem como em 1434 

diferentes regiões do Brasil e diversos países do mundo. De forma presente e atuante, a 3º Igreja 1435 

Batista do Plano Piloto dedica-se nesses mais de 40 anos a promover o bem comum, a inclusão 1436 

social, o apoio e recuperação de pessoas em situação de rua ou drogadição, implantação e 1437 

estabelecimento de centros de formação e celebração, que visam a promoção da cidadania e o 1438 

desenvolvimento cristão. A 3º Igreja, que atualmente se reúne no Setor de Clubes Esportivos Sul, 1439 

no Trecho II, Conjunto 52, Lote 2/40, adquiriu essa propriedade no ano de 2003, sendo o 1440 

restante, 10% do terreno, adquirido no ano seguinte, 2004, após consulta prévia aos órgãos de 1441 

planejamento do GDF, embasada no Artigo 1º da Lei Distrital 1.024/98, que estabelece a 1442 

instalação e funcionamento de templos religiosos de qualquer culto ou credo no Distrito Federal, 1443 

poderão ocorrer independentemente da destinação prevista para o setor e decidiu instalar na 1444 

referida área um centro e formação cristã, bem como uma área de recreação, lazer, esportes, onde 1445 

pretende desenvolver as suas atividades. Após ter recebido parecer favorável para a concessão de 1446 

dois alvarás, que sucederam o primeiro alvará já concedido à entidade anteriormente proprietária 1447 

do imóvel, teve um novo pedido de alvará de ampliação negado, sem a administração de Brasília 1448 

precisar no seu ato administrativa qual a norma vem sendo contrariedade pela 3º Igreja Batista, 1449 

que preza pelo cumprimento integral das leis nacionais e do Distrito Federal. Fato esse que 1450 

ensejou por parte da entidade religiosa uma pesquisa detalhada acerca desta norma, tendo como 1451 

conclusão a descoberta da inexistência da norma de uso para o Setor de Clubes Esportivo Sul, 1452 

Trecho II, Conjunto 52, Lote 2/40, sendo que encontramos aqui uma lacuna legislativa para esse 1453 

setor. A 3º Igreja Batista do Plano Piloto, questionou a funcionários no CAT e da SEDUMA 1454 

acerca de qual seria a norma de gabarito aplicada ao endereço no qual a entidade se localiza, 1455 

recebendo como resposta que não há NGB específica para o local, mas que, no entanto, há uma 1456 

planta registrada nº 66/1, que no tocante ao uso aplicar-se ia o Artigo 57 do Decreto 596/67, 1457 

decreto este que foi inteiramente revogado pela lei 2105 de 98, do novo código de edificações do 1458 

Distrito Federal… 1459 

 1460 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Um minuto.  1461 

 1462 

Gilberto Veguerman – Artigo 197. Diante do exposto, perante Vossa Senhorias, requeremos 1463 

que o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o PPCUB, contemple em sua 1464 

proposta normativa a revisão da utilização do setor de clubres sul, contemplando a possibilidade 1465 
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da regularização dessa área, do Trecho II, Conjunto 52, no sentido de legitimar a situação do 1466 

Centro de Formação Cristã da 3º Igreja Batista do Plano Piloto, instituição de comprovada 1467 

relevância para a comunidade de Brasília. Certos de que juntos, poder público e sociedade civil 1468 

poderão construir uma vida social justa e solidária, aguardamos o deferimento das solicitações. 1469 

Muito obrigado e mais uma vez obrigado aos amigos presentes.  1470 

 1471 

[aplausos] 1472 

 1473 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Nós vamos ouvir agora o Daldegan, da Prefeitura das 1474 

706.  1475 

 1476 

Daldegan (Prefeitura da Quadra 706 Sul) – Bom dia a todos. Eu falo em nome dos moradores, 1477 

da HIGS 706, mas também em nome dos prefeitos e das comunidades das 700 Sul e apresento 1478 

aqui um documento que foi assinado pelos prefeitos das 703, 4, 5 e 6, que vou ler aqui dentro 1479 

dos seis minutos. São diversas as razões de natureza urbanística, técnica, jurídica, política e 1480 

sociológica para que o PPCUB preserve o Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul, as 1481 

quadras 700, como um setor exclusivamente residencial e unifamiliar. Como forma de 1482 

contribuição apresentamos algumas razões baseadas na experiência e convivência dos moradores 1483 

desse setor. Primeiro, o fato das casas serem geminadas, parede com parede de ambos os lados 1484 

inviabiliza a convivência harmoniosa entre as famílias da comunidade e qualquer atividade 1485 

comercial. Os blocos possuem, em geral, 12 casas geminadas, com grande número de idosos e 1486 

crianças também. Qualquer tipo de atividade comercial atrai uma alta rotatividade de pessoas 1487 

estranhas à comunidade e cria um fluxo de automóveis grande, o que, com certeza, interferiria 1488 

significativamente na dinâmica da quadra, gerando muitos conflitos. Além disso, o espaço para 1489 

estacionamento, que já é muito restrito, não suportaria a pressão de demanda de um público 1490 

externo. Dois. A configuração das casas inviabiliza a maioria das atividades comerciais, pois 1491 

além de possuírem abertura somente na frente e fundos de 6,4 metros em geral, casas com 1492 

fachadas de 6,4 metros em geral geminadas. Então, as aberturas só nessas fachadas e paredes 1493 

geminadas de vinte metros de comprimento. Isso inviabiliza as atividades. O estacionamento dos 1494 

clientes só poderia ser feito nessas calcadas da frente, porque do outro lado é área verde. Então, 1495 

nós temos só uma calçada de 6,40 para atendimento de clientes se fosse de uso misto essas casas. 1496 

O setor de habitações individuais geminadas sul não é como na Asa Norte. Lá você tem aquela 1497 

W3 e meia, que pode dar acesso também nos fundos da Casa. Então, não é como na Asa Norte. 1498 

As quadras 703 a 707 tem essa particularidade de serem todas paralelas a W3. Isso tem um 1499 

problema. A área verde acabaria sendo usada para acesso por trás das casas. Três. A fiscalização 1500 

adequada de atividades comerciais só é viável em estabelecimentos exclusivamente comerciais. 1501 
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Atividades comerciais clandestinas seriam encorajadas a se estabelecerem em setores de uso 1502 

misto, atraídas pela conjugação da permissividade da pretensa futura lei, com a proteção da 1503 

inviabilidade de um lar e a consequente facilidade de sonegação de impostos e encargos 1504 

trabalhistas. Por mais que estabeleçam atividades registradas e legais, as atividades camufladas 1505 

são economicamente mais atrativas. Foi o que se verificou ao longo do tempo. Antigamente, as 1506 

atividades eram modestas, tranquilas, mas depois a grande atração. Por isso trouxe a situação que 1507 

nós temos hoje. Há casas encontradas pela AGEFIS com 40 cubículos num estabelecimento que 1508 

tem só 6,40 metros de fachada. Quatro. O Setor Comercial e Residencial Sul, as quadras 500, de 1509 

uso misto já, desde o início de Brasília, já cumprem a função que se pretende atribuir a alteração 1510 

de uso nas 700, com a vantagem de possuírem uma segunda via de acesso à avenida W2. Então, 1511 

as 500 tem acesso pela W2 e W3, se são próprias para uso misto e já cumprem, então, essa 1512 

demanda que existe por pensões, por pousadas, por comércios, porque ali comportaria todo tipo 1513 

de atividade comercial. Portanto, não faltam estabelecimentos disponíveis. Falta uma decisão 1514 

definitiva por parte do poder público, desencorajando de uma vez por todas o comércio em 1515 

residências, brecha para as atividades clandestinas, sem o recolhimento de impostos e encargos 1516 

sociais, encargos trabalhistas. Quinto. Lembramos o projeto vencedor do concurso nacional de 1517 

revitalização da W3. Esse projeto vencedor não contempla e nem toca na questão do uso misto 1518 

das 700. Preserva a 700 como residenciais e trata, então, as 500 como um corredor cultural. Uma 1519 

proposta inovadora, inteligente e condizente com o Plano de Lúcio Costa. Então, a nossa 1520 

proposta é que se de uma atenção maior a essa proposta do projeto vencedor para se estudar, 1521 

então, uma solução definitiva para a avenida w3 e especialmente a W3 sul, por esse corredor 1522 

cultura, de serviços e tudo mais, que contemplaria também a demanda das pousadas e tudo mais 1523 

nas 500. Sexto. Brasília é uma cidade única, tombada justamente por suas singularidades. O fato 1524 

de não haver nenhuma outra avenida no mundo que não tenha comércio dos dois lados, não é 1525 

justificativa. Brasília é singular, foi tombada justamente por isso. Então, é possível sim avenida 1526 

como Brasília.  1527 

 1528 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Um minuto.  1529 

 1530 

Daldegan (Prefeitura da Quadra 706 Sul) – E, por fim, item sete, a maioria dos cidadãos de 1531 

Brasília, não somente da comunidade diretamente envolvida, quer preservação o Setor de 1532 

Habitações Individuais Geminadas Sul como exclusivamente residencial. Isso está comprovado 1533 

pelas duas enquetes de expressiva participação elaboradas pela mídia ao longo dos últimos anos 1534 

e notável reação dos cidadãos que transitam pela W3 Sul, moradores de diversas partes do DF, 1535 

parabenizando à época a acertada retirada das pousadas, salões de beleza, brechós e tantas outras 1536 

atividades que desfiguravam a avenida. Por essas e outras razões a comunidade do Setor de 1537 
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Habitações Individuais Geminadas Sul entende que a preservação das quadras 700 Sul, como 1538 

exclusivamente residenciais e unifamiliares é extremamente necessária. Não implica em prejuízo 1539 

algum para os demais cidadãos de Brasília, valoriza a avenida W3 Sul, viabilizando sua 1540 

revitalização, além de ajudar numa real recuperação das quadras 500 Sul, esta sim de uso misto, 1541 

privilegiando as atividades assumidamente comerciais. Muito obrigado.  1542 

 1543 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Conclua.  1544 

 1545 

[aplausos] 1546 

 1547 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Obrigado. Ricardo Vale e, em seguida… 1548 

 1549 

Daldegan (Prefeitura da Quadra 706 Sul) – Eu quero entregar o documento à mesa e aos 1550 

representantes do Governo e da Câmara Legislativa.  1551 

 1552 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Pode entregar aqui para a Graziela. Ricardo, por favor, 1553 

para o microfone. Em seguida vai ser Antônio Carlos Osório.  1554 

 1555 

Ricardo Vale (Presidente da Associação Comunitária dos Proprietários do Park Way) – 1556 

Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Vale. Eu estou representando a Associação Comunitária 1557 

dos Proprietários do Park Way e o Conselho Comunitário de Segurança do Park Way, os quais 1558 

presido no momento. A minha questão é uma questão de organização, haja visto que o calendário 1559 

que foi apresentado aqui, ele tem um cunho bastante superficial, nos dá uma noção muito geral 1560 

do andamento dos trabalhos até chegarmos ao projeto de lei e vejo que apesar da sociedade do 1561 

Distrito Federal estar de parabéns pelo processo, pelo ritual que nós estamos cumprindo, isso é 1562 

insuficiente, essa audiência pública é insuficiente para captar todos os anseios da sociedade do 1563 

Distrito Federal. Razão pela qual eu estou propondo que seja revisto o cronograma dos trabalhos 1564 

e ele seja publicizado com todo o detalhamento das atividades, de forma que a gente possa 1565 

visualizar o momento em que cada uma das partes interessadas vai ter a oportunidade de 1566 

expressar com clareza a sua opinião e interagir com melhor qualidade para o sucesso desse 1567 

projeto. No caso específico do Park Way, até a apresentação eu acho que ressaltou muito bem 1568 

aqui a importância das bacias hidrográficas, as sub-bacias. Nós, no Park Way… o Park Way está 1569 

em inglês. Então, significa o caminho do parque. O Park Way tem muitas nascentes, muitos 1570 

córregos que contribuem para a qualidade do Lago Paranoá, principalmente na sua parte sul, em 1571 

particular na sua parte sul. Recentemente, eu estava numa audiência sobre o assoreamento do 1572 

Lago Paranoá e estava vendo, assim, como é importante essas sub-bacias que estão ali no próprio 1573 
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Park Way, na região do Park Way, que está dentro da APA Gama Cabeça de Veado e aquela 1574 

parte do Riacho Fundo, que passa pelo bandeirante, bandeirante que corta o Park Way, a parte da 1575 

quadra um a cinco, que fica próximo a Águas Claras, e a parte das seis a 13 e de 14 a 29. Então, 1576 

no caso do Park Way especificamente, a gente quer discutir com mais detalhe essa parte que diz 1577 

respeito às águas, às invasões e o adensamento populacional, haja visto que ali, essa região é 1578 

uma região que pode ser considerada uma região tampão. Bom. Então, essa é a minha proposta, 1579 

que seja revisto o cronograma. Eu tenho certeza que na competência da equipe da Secretaria e na 1580 

equipe técnica da empresa que presta o serviço, que esse cronograma é do conhecimento e faz 1581 

parte do processo do gerenciamento de todo esse projeto, um grande projeto e que basta apenas 1582 

haver uma divulgação, uma publicização desse detalhamento para que a sociedade tenha acesso e 1583 

possa ver exatamente quando que aquela parte mais específica, por exemplo, o Park Way poderá 1584 

estar interagindo mais especificamente sobre as questões do Park Way nesse projeto. Obrigado.  1585 

 1586 

[aplausos] 1587 

 1588 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – O próximo é o Antônio Carlos Osório. Só preciso 1589 

registrar a presença do Professor Frederico Barbosa, Diretor do Curso de Arquitetura e 1590 

Urbanismo da Universidade Católica de Brasília.  1591 

 1592 

Antônio Carlos Osório Filho – Sim. Falo por entidade sim. Bom dia a todos. Antônio Carlos 1593 

Osório Filho. Primeiro, eu quero parabenizar os técnicos, o governo em si pela maneira como os 1594 

trabalhos vem sendo conduzidos Eu, por exemplo, já estou aqui em nome da associação e em 1595 

meu nome próprio pela terceira vez e num prazo longo entre essa primeira e essa terceira vez. 1596 

Então, não será por falta de oportunidade à população que qualquer tipo de proposta terá deixado 1597 

de ser apresentada aqui. Eu sou testemunha vida de que ninguém poderá alegar isso em nenhum 1598 

momento. Pois bem. Eu nasci em Brasília. Estou aqui desde 64, meus pais desde 57. Sou 1599 

testemunha viva de tudo o que a cidade em termos de transformação, até porque tenho 1600 

curiosidade no setor mobiliário e em geral. Gostaria de aproveitar o momento, em primeiro 1601 

lugar, para manifestar minha preocupação om a extensão do estudo. Eu até tentei fazer uma 1602 

questão de ordem, porque realmente se o estudo começar a adentrar no entorno da área tombada 1603 

em si pode gerar conflitos com outros planos diretores, pode gerar questionamentos jurídicos 1604 

sobre a possibilidade de haver esses conflitos e como conciliar essas questões. Outro ponto de 1605 

muita importância, a minha área é jurídica, eu vejo que pouco se debate, essa questão da 1606 

extensão e dos limites do tombamento. Muito se fala em tombamento. A primeira arma que se 1607 

saca é tombamento. Agora, a gente não pode esquecer que Brasília é uma cidade, é planejada 1608 

como uma oportunidade única, que poucas cidades tiveram, mas ainda assim é uma cidade e, 1609 
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como cidade, ela tem um propósito principal, que é abrigar a vida das pessoas que aqui habitam. 1610 

Não é… A cidade não existe para ser um objeto apenas de estudo, de contemplação intelectual, 1611 

contemplação estética. Então, o tombamento não pode ser um engessamento, não pode é Brasília 1612 

virar uma maquete para estudo das gerações atuais e futuras. Quando houver conflito entre a 1613 

qualidade de vida, a necessidade de aprimoramento da URB, essa última, a qualidade de vida dos 1614 

habitantes deve prevalecer. Nem a Constituição Federal é um valor absoluto. Ela também pode 1615 

ser alterada. Do ponto de vista legal isso sempre deve ser lembrado. Se a lei entender que deve 1616 

relativizar o tombamento em favor da qualidade de vida dos habitantes, que o faça. O caso os 1617 

estacionamentos em Brasília é um exemplo claro. Nenhuma cidade talvez no mundo seja tão 1618 

fácil resolver o problema dos estacionamentos como em Brasília e até hoje não se resolveu 1619 

porque o tempo todo se fala em tombamento e se emperram as discussões. Que sejam 1620 

estacionamentos subterrâneos. Estacionamentos subterrâneos em nenhum lugar do mundo é tão 1621 

fácil fazer. Para concluir, eu trago aqui duas propostas específicas. Uma de vitalização do Setor 1622 

de Mansões Isoladas Norte, que fica ali atrás do Iate Clube de Brasília, que é um setor que nunca 1623 

vingou de fato. Existe ali um impasse entre governo e proprietários. O governo não urbaniza 1624 

porque são poucos proprietários. Os proprietários não habitam porque não tem urbanização. 1625 

Então, a gente pede que se reestude e faz algumas sugestões específicas. Eu vou protocolocar o 1626 

pedido. O outro é um problema particular. Existe um… eu sou proprietário de um imóvel no 1627 

Setor Bancário Norte, a área da… parte da área gregária de Brasília, área de maior densidade, 1628 

etc. e esse terreno simplesmente não tem norma adequada, existe um vazio legal, que eu espero 1629 

que seja suprido por meio do estudo. Muito obrigado.  1630 

 1631 

[aplausos] 1632 

 1633 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Obrigado. A próxima inscrita é a Eliete Bastos e, em 1634 

seguida, Lincoln Macário Maia.  1635 

 1636 

Eliete Bastos – Obrigada. 1637 

 1638 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Você está por entidade Eliete? 1639 

 1640 

Eliete Bastos – Estou por entidade. Meu bom dia a todos, bom dia â mesa. É um prazer vê-los de 1641 

novo, para que continuemos as nossas discussões, debates. Falo em nome do Conselho 1642 

comunitário da Asa Sul e quero fazer… Eu ia ler até um texto do Professor Frederico Flósculo, 1643 

mas eu vou me ater mais ao que eu ouvi aqui na abertura dos trabalhos. Com relação ao 1644 

cronograma apresentado, eu até ratifico o que falou aquele senhor ali, é o Ricardo, não é 1645 
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Ricardo? E pergunto ao Secretário qual seria o objetivo dessa audiência prevista para o dia 10 do 1646 

12. É para bater o martelo já no projeto de lei? Muito bem senhor Secretário. Então, o senhor 1647 

abriu a possibilidade de reuniões setorizadas. Então, eu lhe pergunto em que momento o 1648 

resultado consolidado dessas reuniões será levado ao conhecimento público. Porque em algum 1649 

momento tem que ser. Então, eu pergunto se ele teria… Nós teríamos o mesmo modos operandi 1650 

até agora usado, com respostas colocadas no site e, muitas das vezes, ou na maior parte das 1651 

vezes, com justificativas não técnicas, porque eu acho, assim, se nós vamos partir para uma 1652 

audiência no mês de dezembro, que já é um mês perigoso, a Câmara entra em recesso dia 15 de 1653 

dezembro. Qual é… E vai ser analisado esse projeto de lei entre dia 10. Dia 10 aprova aqui. 1654 

Quando ele segue para a Câmara? São essas dúvidas que eu gostaria depois que a mesa pudesse 1655 

esclarecer. Bom. E até mesmo o senhor colocou que as administrações poderiam realizar essas 1656 

reuniões setoriais, mas nós gostaríamos de ter um canal direto com a SEDHAB e não 1657 

gostaríamos de reunião somente com a SEDHAB. Gostaríamos também com o grupo que está 1658 

preparando esse trabalho. Eu acho que era importante. Bom. Com relação ao que falou aqui o 1659 

nosso administrador, que eu acho que infelizmente já foi embora. Da área mais importante, que é 1660 

o do Plano Piloto, já se ausentou. Eu fico preocupada, porque ele admite mudanças no Conjunto 1661 

Urbanístico Tombado. Vocês me desculpe eu ler. Eu anotei aqui no bloco para não me perder, 1662 

para atender demandas num horizonte de apenas dez anos, porque isso me preocupa, porque o 1663 

horizonte de tombamento, embora muita gente não goste dessa palavra tombamento, supera 1664 

décadas, supera séculos e é uma questão da cultura de um povo. Então, não cabe fazer mudanças 1665 

para atender interesses imediatos. E o instituto do tombamento visa exatamente o contrário, 1666 

como o senhor mesmo disse, visa preservar a nossa história. E o zoneamento, como disse o nosso 1667 

administrador, que ele defende a mudança no zoneamento, nos usos. Ele também está preservado 1668 

pelo tombamento. Então, me preocupa ouvir isso. Com relação ao que disse o nosso 1669 

Superintendente do IPHAN, o que ele mencionou aqui muito graciosamente foram erros de 1670 

execução, mas não são erros de projeto. O projeto de Lúcio Costa, no outro dia, numa reunião no 1671 

Conjunto Histórico, ele elogiou o projeto de Lúcio Costa. Agora, são erros de execução e se 1672 

esses erros de execução existiram, quem são os culpados? Os sucessivos governos do Distrito 1673 

Federal e o próprio IPHAN, porque vê tudo acontecer e não faz nada. Às vezes, é conivente com 1674 

o que está acontecendo. Esse próprio IPHAN, que hoje admite a fiação suspensa para o VLT, 1675 

quando existem outras técnicas de alimentação desse modal, mas ele admitiu a fiação suspensa, 1676 

quando se sabe que Brasília não comporta esse tipo de fiação área. Ainda dizendo que as árvores 1677 

vão encobrir a fiação. É mentira. Porque não vai ter árvore e nem vai ter palmeira no VLT, se ele 1678 

existir na W3. É mentira. O governo daquela época defendia por quê? Porque era mais barato. 1679 

Mas Brasília é uma cidade especial. Então, vamos usar o outro sistema de alimentação desse 1680 

modal. Bom. Esse mudança do PDL do Guará, onde o IPHAN admitiu que comeu mosca, que 1681 
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isso estava escrito no jornal, ele disse, ele comeu mosca. Que hoje permitiu aquela vergonha que 1682 

a gente está vendo lá, do lado do Casa Park. Para quem vem do Guará, olha aquilo de longe para 1683 

vocês verem o que aconteceu no horizonte. O IPHAN comeu mosca. Agora, o IPHAN admite, 1684 

porque ele disse admitir, o uso, a implantação de um VLP, que eu não sei de onde surgiu essa 1685 

ideia, porque, afinal, ela nunca foi discutida com a sociedade, pelo meio do Eixão Rodoviário. 1686 

Ele disse para nós numa reunião, que ele admite a presença do VLP, paralelo a um metrô que 1687 

tem no eixo rodoviário, que nunca foi discutido isso, mas já saiu até no jornal. Então, o 1688 

puxadinho a mesma coisa. Ele negociou o puxadinho. A orla do lago está aí e o IPHAN continua 1689 

não fazendo nada. Está virando tudo residência. Agora, chamar aqui os espaços verdes dessa 1690 

cidade de verdinhos. Esses verdinhos. Esses verdinhos fazem parte da concepção da cidade. 1691 

Agora, vem aqui o Gastal e chama isso de verdinho. Eu espero que esses verdinhos, do modo 1692 

como ele chamou, que os nossos governamentes, daqui para frente, tenham a sensibilidade de… 1693 

 1694 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Conclua, por favor.  1695 

 1696 

Eliete Bastos – Um momentinho só. De sanar essa deficiência nas cidades do entorno, porque o 1697 

que nós temos aí nas nossas cidades vizinhas é uma desumanidade com a população. Voce 1698 

sobrevoa essa cidade, não tem um verde nessas cidades do entorno e não foi isso que o professor 1699 

Lúcio Costa previu para Brasília, para o distrito Federal. Ele queria a mesma concepção 1700 

urbanística nas cidades de entorno. Bom. Eu tenho infelizmente que… E dizer ao Secretário, se 1701 

me permite, o senhor falou dos puxadinhos, e que essa discussão entre o comerciante, que ele diz 1702 

o que quer e o morador, que diz o que ele quer. Só que nesse caso eu acho que aí não cabe que 1703 

cada um diga o que quer, a legislação existe e ela diz: os espaços dos puxadinhos é área não 1704 

edificante, faz parte das escalas e elas estão tombadas. Então, eu acho que não caberia nesse caso 1705 

ficar ouvindo um e outro. Eu agradeço e desculpe a extrapolação do tempo.  1706 

 1707 

[aplausos] 1708 

 1709 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Agora nós vamos ouvir o Lincoln Macário e junto com 1710 

ele o Vanderlei Bezerra.  1711 

 1712 

Lincoln Macário – Nós vamos juntar duas entidades para tentar em vez de usar 12 minutos, usar 1713 

menos tempo para mais pessoas poderem falar. Eu tenho uma apresentação aqui. Cadê o menino. 1714 

Bom. Enquanto isso vou me apresen… Quero primeiro parabenizar o governo na pessoa do 1715 

Secretário Magela, porque essa aqui é uma demonstração de que o governo está disposto à 1716 

transparência. Quero cumprimentar a empresa, porque pelo que nós pudemos observar até o 1717 
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momento é um projeto com consistência e merece o nosso elogio, quero cumprimentar 1718 

principalmente todos os presentes aqui, que demonstram a atividade cidadã na sua melhor forma, 1719 

o cidadão participando dos debates que lhe dizem respeito. Meu nome é Lincoln Macário. Sou 1720 

presidente do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e também presidente do Clube da 1721 

imprensa de Brasília. O Vanderlei Conseboya é Vice-Presidente nas duas entidades. Essas duas 1722 

entidades são separadas, nunca tiveram uma mesma… uma diretoria coincidente, mas desde um 1723 

ano, por determinação da categoria, nós vencemos a eleição e dirigimos as duas entidades. O 1724 

resumo da apresentação, propostas para o novo clube da imprensa. Só voltar um pouquinho ali 1725 

para mostrar a nossa foca. Eu acho que todo mundo sabe que o símbolo do jornalista, 1726 

principalmente do jornalista iniciante na carreira é a foca, gordinha que nem eu. Vamos em 1727 

seguida fazer um rápido histórico aqui. Bom. O Clube da Imprensa de Brasília foi fundado em 1728 

oito de maio de 1985… foi em 1965, é bom que se diga, no Hotel Nacional, eu estava lá, eu 1729 

lembro. Ele foi o quinto Clube Social de Brasília. A maior parte… os outros cinco… É. Os 1730 

outros quatro morreram. É o que permanece. A Sede foi comprada da Terracap em 22 de abril de 1731 

1968 por CR$ 399 mil Cruzeiros. Eu tenho aqui inclusive a escritura de compra e venda, Foi um 1732 

importante foco de resistência à ditadura e um espaço de formulação política, foi um celeiro de 1733 

artistas locais, foi um palco de artistas nacionais, de congregação cultural da cidade, um local 1734 

muito importante, e só para citar um exemplo, foi o local de nascimento do Pacotão, que anima o 1735 

carnaval desde 1978. Vocês todos, moradores de Brasília, devem conhecer. O bloco mais 1736 

irreverente do Carnaval. Aí umas fotos que a gente vai pular, Luís Melodia, Dominguinhos, só 1737 

para mostrar que eu não estava mentindo quando falei dos artistas. Razões da decadência. 1738 

Fenômeno que todos conhecem, a migração para as casas, os condomínios, mudança dos hábitos 1739 

em geral do nosso urbanismo planejado, enfraquecimento das entidades sindicais. O Clube da 1740 

imprensa é ligado a uma entidade sindical. Isso se reflete nos números de sindicalizados, se 1741 

reflete… todo aquele neoliberalismo da década de 90, mas vamos em seguinte. Queda na renda 1742 

da categoria. A renda média da categoria caiu de maneira intensa nos últimos anos, problemas 1743 

financeiros e aí eu destaco uma dívida com o INSS por um erro de gestão, não foi pago o INSS, 1744 

nós chegamos a assumirmos a gestão com uma dívida de 509 mil reais. A separação das 1745 

diretorias. Nós considerávamos que era um equivoco você ter uma entidade que gozam do 1746 

mesmo fluxo financeiro, mas que eram entidades separadas, ninguém se responsabilizava e a 1747 

coisa acabava resultando nas gestões equivocadas, que resultaram, foram um dos motivos para a 1748 

decadência do Clube da Imprensa. Bom, o projeto de revitalização, os princípios, as premissas 1749 

que a gente coloca para esse projeto de revitalização. Garantir a auto sustentabilidade financeira, 1750 

ou seja, se acabou a fonte de recurso natural original, criar mecanismos para auto 1751 

sustentabilidade do Clube da Imprensa, uma parceria empresarial que não altere o propósito 1752 

específico de termos um clube que atenda a categoria e que atenda também a comunidade local, 1753 
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que são os moradores da Vila Planalto e imediações, manter a unicidade e a titularidade, ou seja, 1754 

não queremos abrir mão do patrimônio que a categoria construiu com tanta dificuldade, uma 1755 

ocupação ordenada – isso é fundamental que se diga – manter a escala bucólica, que é aquilo que 1756 

é principal, que é fundamental da nossa área, ou seja, nós fazemos essa ocupação para não 1757 

permitirmos que outras pessoas façam de maneira desordenada e visando apenas o lucro como 1758 

foi citado aqui. A proatividade da Diretoria para resolver o problema e fundamentalmente o 1759 

compromisso com a cidade, que é o compromisso dos jornalistas, mas é o compromisso também 1760 

da geração que chegou à diretoria – só para citar um exemplo, eu nasci no dia 21 de abril de 1761 

1978 em Brasília, no dia que a cidade completava 18 anos. Eu tenho um amor enorme por essa 1762 

cidade, que eu poderia ficar cantando aqui em verso e prosa, mas toda a minha diretoria, quase 1763 

na sua totalidade, nasceu em Brasília, tem um compromisso fundamental com essa cidade. 1764 

Vamos às propostas. Quais são as propostas. Aproveitar o que acabou se formando naquela 1765 

região para a construção de um pequeno hotel, um hotel médio, não residencial. Isso é 1766 

importante que se deixe muito claro. Um hotel com características de trânsito. E o asterisco ali 1767 

eu explico mais adiante. Um hotel que teria no máximo oito mil metros quadrados na nossa área, 1768 

que é de 40 mil metros quadrados. Um hotel que vem acoplado a um centro de convenções, 1769 

formação, centro de mídia, que há carências nessas cidades, eu posso citar vários exemplos de 1770 

coberturas de eventos que nós tivemos dificuldades enquanto jornalistas, não só de cobrir, mas 1771 

de promover. Espaço para festas, restaurantes, desafetação da área pública ocupada. Nós estamos 1772 

propondo uma incorporação onerosa da via que corta o nosso lote, mas que não existe na prática 1773 

e que é de nossa posse desde 1965. Vamos adiante. Só para mostrar aí a questão do hotel de 1774 

trânsito. É uma proposta histórica, desde a função do clube e estão aí as vigas, as fundações deste 1775 

hotel, que nunca foi feito. São 80 centímetros enterrados de concreto, que daria para fazer uma 1776 

coisa absurda e que não foram para frente por vários motivos, mas, entre eles, pelo fato de não 1777 

ser possível a construção de uma obra dessa natureza lá. Vamos adiante. Aqui só para mostrar 1778 

que nós temos um projeto de ninguém mais, ninguém menos que Oscar Niemeyer para a 1779 

ocupação daquela área, mas que não foi adiante, se perdeu e é inexequível. Norma de Gabarito. 1780 

A planta de parcelamento nossa nós não temos sequer uma NGB, uma norma de gabarito. Nós 1781 

temos apenas as notas na planta de parcelamento, a PR 6779. Nós temos um setor, um resquício 1782 

de setor de clubes esportivo norte espremido entre duas quadras do Setor de hotéis e turísticos 1783 

norte, ou seja, nós somos, apesar de originários um intruso. Está clara a vocação hoteleira e 1784 

turística da área, está clara a demanda crescente por causa da Copa de 2014, por causa da 1785 

olimpiada em 2016 e por causa do potencial turístico que essa cidade, pela sua beleza, tem 1786 

naturalmente e está clara a necessidade de compatibilizar a nossa existência com a arquitetura 1787 

vizinha. Para correr, para terminar, só mostrar a PR, que pela própria imagem mostra como é 1788 

anacrônica, anotações em lápis são o que determinam a nossa norma de gabarito. Vamos para 1789 
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frente. Tem três imagens só para corroborar isso. Ali tem… posso mostrar aqui, a via que corta o 1790 

nosso lote e que nunca existiu na verdade. Não existe, por exemplo… Ela vai… literalmente liga 1791 

nada a lugar nenhum, porque esse outro clube que tem aqui ele também engoliu e tudo aquilo foi 1792 

engolido. Pode ir adiante. Está aí também só para provar que eu não estou mentindo, que ela é de 1793 

79. Vamos em frente. A norma de gabarito. Lá eu só vou destacar que a gente só tem ocupação 1794 

de 30%. Isso acaba inviabilizando. E aí, para mostrar a maior aberração. Nós somos vizinhos de 1795 

cerca do Ilhas do Lago, que tem norma de ocupação de 70%, que tem gabarito de 12 metros de 1796 

altura, quando o nosso é nove, que foi vendido como hotel, mas é uma área residencial. Ela é 1797 

totalmente ocupada com todos os impactos que uma área residencial tem sobre a região, que tem 1798 

sobre o lago, ou seja, o que a gente quer é pelo menos organizar ali, de forma que a gente possa, 1799 

de alguma maneira, não ficar sofrendo as limitações, quando a área do lado… Inês é morta. 1800 

Vamos adiante para mostrar… E está acontecendo. Posso até denunciar depois aqui, fazendo o 1801 

meu espírito de jornalista. Está acontecendo novamente em outra área, mas a gente… mostra 1802 

aqui o Ilhas do Lago, mostra aqui o nosso Clube, que é visto, visto por muitos especuladores da 1803 

cidade como um lote e não como um clube. Vamos adiante. É na beira do lago, ao lado do Ilhas e 1804 

de frente para o… entre o Ilhas do Lago e o Clube da Aeronáutica. E as vantagens. Primeiro 1805 

estancar a especulação imobiliária com o lote. Vocês não fazem ideia de quantas propostas de 1806 

incorporação, quantas perguntas. Quando é que o lote está a venda? E aí, o lote já está à venda. 1807 

Democratização do acesso ao lago, que é fundamental nesse processo, porque um clube é acesso 1808 

democrático ao lago, ao contrário do que essas grandes… esses… isso que foi feito lá. Vamos 1809 

adiante. Gerar emprego e renda para a comunidade. Diga-se de passagem, o nosso estatuto prevê 1810 

que a comunidade possa ser sócia, a comunidade da Vila Planalto pode ser sócia do nosso clube. 1811 

É a única comunidade fora da categoria que pode ser. Manter o projeto histórico do clube, 1812 

demolição das construções irregulares. 70% das nossas construções são irregulares. Por favor, 1813 

secretário, não mande lá nos multar, nem demolir. E promovermos construções legais e 1814 

sustentáveis, porque é isso que nós colocamos como parâmetro inicial para a busca da parceria 1815 

que nós estamos implementando. Está aí a nossa logo. Eu ainda tenho quantos minutos? 1816 

Correndo aqui. 1817 

 1818 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Ainda tem dois minutos.  1819 

 1820 

Vanderlei Bezerra – Ainda temos dois minutos. Eu vou também aqui fazer os meus 1821 

agradecimentos, a oportunidade que tivemos de mostrar a importância desse patrimônio que é o 1822 

clube da imprensa para Brasília e viemos aqui fazer esse apelo para que a gente torne ele para 1823 

sempre esse patrimônio e não faça o que foi feito e está sendo feito nas demais áreas que, hoje, 1824 

nos comprimi, nos espreme ali sem nenhuma outra alternativa. Muito obrigado a todos.  1825 
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 1826 

Lincoln Macário – Somos um sanduíche do Setor Hoteleiro e Turístico ali, que precisa 1827 

acontecer, precisa ter um setor hoteleiro, aquela região merece, mas merece haver uma 1828 

padronização. Vou aqui entregar para a empresa e para o secretário o nosso… O resumo do 1829 

nosso pedido para que seja considerado na elaboração do PPCUB. Agradeço mais uma vez e 1830 

parabenizo mais uma vez a todos por estarem dispostos a num sábado. Podia estar no clube 1831 

pegando sol, estarmos aqui colaborando para o futuro da nossa cidade.  1832 

 1833 

[aplausos] 1834 

 1835 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Muito obrigado. Você precisa reunir suas coisas. O 1836 

próximo inscrito é o Aparecido de Jesus e, em seguida, a Maria Rosa. Acho que nós vamos ouvir 1837 

os dois antes de parar para o almoço. Oi.  1838 

 1839 

(intervenção fora do microfone) 1840 

 1841 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Então, nós combinamos de parar uma hora.  1842 

 1843 

(intervenção fora do microfone) 1844 

 1845 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Você quer esticar um pouquinho para vocês 1846 

apresentarem?  1847 

 1848 

(intervenção fora do microfone) 1849 

 1850 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – É que eles prepararam. Então, o próximo inscrito… 1851 

Qual é o número de vocês? Ah, querida, não dá para chegar antes do almoço. Eu vou aí já tratar 1852 

com vocês. Vamos lá Aparecido.  1853 

 1854 

Aparecido de Jesus – Bem. Já é boa tarde. Boa tarde a todos, autoridades e demais participantes 1855 

presentes. Eu estou aqui representando a Prefeitura das 707, cujo prefeito está convalescendo de 1856 

uma cirurgia e não pode vir e a gente está representando a quadra. Eu queria só apresentar aqui, 1857 

fazer a leitura de um texto, onde a gente elaborou 10 razões para não mudar o uso do solo das 1858 

quadras 700 de Brasília. O primeiro, Brasília não é e nem será uma são Paulo, uma Goiânia, uma 1859 

paris, uma Nova Iorque. Brasília é única, que teve o seu projeto urbano tombado como 1860 

patrimônio histórico nacional e escrito como patrimônio da humanidade pela UNESCO, o que 1861 
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deve ser motivo de orgulho para os brasilienses e para os brasileiros. Dois, o tombamento é um 1862 

instrumento jurídico utilizado para preservar um bem de importância histórica, cultura, natural, 1863 

etc.. Preservar é manter as características importantes e fundamentais que levaram aquele bem a 1864 

ser tombado, para gerações futuras. Tombar um bem de significado histórico e cultural é 1865 

consolidar a cultura de um povo. Preservar esse patrimônio é um ato de civilidade. É lamentável. 1866 

Está todo mundo indo embora, não vão ouvir minha leitura.   1867 

 1868 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Só um minutinho. Pessoal, quem vai sair, saia em 1869 

silencia, por favor, porque nós estamos escutando a intervenção. Siga, por favor.  1870 

 1871 

Aparecido de Jesus – Terceiro motivo. Os instrumentos do tombamento de Brasília tem 1872 

dispositivos, artigos 12 e 13, que determinam a manutenção dos usos e normas de todos os 1873 

setores legalmente instituídos à época, como as quadras 700. A preservação de Brasília não se 1874 

faz como em outros patrimônios, mantendo-se as fachadas das construções, mas seu porte e uso 1875 

de solo, as proporções entre o que está construído e o espaço livre. Eu não vou ler tudo porque 1876 

não vai dar tempo. É um texto grande. Vamos em frente. No projeto do Plano Piloto, que venceu 1877 

o concurso público na faixa 700 estariam hortas, pomares, mas, por necessidade de acomodação 1878 

dos servidores que chegavam para a capital federal, ainda época da construção, antes de sua 1879 

inauguração e com o acompanhamento e anuência do autor do projeto, Lúcio Costa, aquela faixa 1880 

tornou-se em quadras residenciais. E isso foi registrado na Portaria 314/92 e o Decreto Distrital 1881 

de tombamento, especificam que: Artigo 11 Com o objetivo de assegurar a permanência no 1882 

tempo da presença urbana conjunta, das quadras, escalas referidas nos artigos anteriores dessa 1883 

portaria, em todas as áreas já ocupadas no entorno dos eixos e contidas no perímetro delimitado 1884 

nos parágrafos primeiro e segundo do Artigo 1º da Portaria, ficam mantidos os critérios de 1885 

ocupação aplicados pela Administração dessa data, sendo que nos terrenos destinados à 1886 

recreação e esporte nenhuma edificação poderá ultrapassar a cota máxima do coroamento de sete 1887 

metros, à exceção dos ginásios cobertos e nos terrenos destinados a hotéis e turismo, onde 1888 

nenhuma edificação poderá ultrapassar a cota máxima de coroamento de 12 metros. Artigo 12 1889 

Para efeito de aplicação do dispositivo desta portaria são considerados setores institucionalizados 1890 

todas as partes da cidade de Brasília referidas no memorial do Plano Piloto ou criadas pela 1891 

administração durante a implantação da capital e consagradas pelo uso popular. Esses 1892 

dispositivos de hierarquia superior à legislação local preserva, portanto, o uso das quadras 700 1893 

como residencial, para a preservação das características do conjunto urbanístico original de 1894 

Brasília, tombado. O PDOT, no seu Artigo 113 prevê várias áreas para receberem os projetos de 1895 

revitalização, entre aspas, entre elas o Inciso II. Para… Tem muito tempo? 1896 

 1897 
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Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Tem mais um minuto.  1898 

 1899 

Aparecido de Jesus – Então, para concluir, para a gente não ficar lendo aqui muito tempo, 1900 

vamos logo ao item 10. O GDF, entretanto, desde a edição deste PDOT, elaborado para manter 1901 

os interesses especulativos, introduziu essas possibilidades no texto, tendo como objetivo mudar 1902 

o conjunto urbano tombado. Conforme se vê no projeto urbanístico inserido no site da SEDHAB, 1903 

desde a época onde além dessas alterações de uso, há outros dispositivos que também alteram os 1904 

instrumentos do tombamento, com criação de novos lotes na faixa 500, alteração de uso também 1905 

das quadras 500. Tudo com impactos negativos profundos, jamais analisados tecnicamente. 1906 

Conclusão. Se a legislação do tombamento de Brasília não permite a alteração de uso dessas 1907 

quadras, se o PDOT não é hierarquicamente superior aos instrumentos de tombamento de 1908 

Brasília, se a mudança de uso do solo em qualquer outra cidade sem a condição de bem tombado 1909 

exigiria estudos técnicos que comprovassem sua viabilidade, o que, neste caso, não houve; se a 1910 

população de Brasília e o Distrito, através de inúmeras entidades representativas, já se 1911 

expressaram contrárias à alteração de uso justamente por agredir e afrontar o tombamento de 1912 

Brasília, fica a pergunta ao GDF: a quem interessa essa mudança sem fundamentação, ilegal, 1913 

contrária aos interesses públicos?  1914 

 1915 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Obrigado.  1916 

 1917 

Aparecido de Jesus – Ok. Obrigado.    1918 

 1919 

[aplausos] 1920 

 1921 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Marco. Então, tendo em vista o nosso combinado de que às 1922 

13h nós suspenderíamos para o almoço, enfim. Então, queria suspender essa audiência nesse 1923 

momento, convocando a todos e todas para que possamos retornar pontualmente às 14h30 da 1924 

tarde e retomaremos com o restante da apresentação por parte tanto dos integrantes da empresa 1925 

que presta consultoria à Secretaria, quanto a equipe técnica da diretoria do conjunto tombado. Só 1926 

queria pedir aos senhores e às senhoras que têm apresentado os documentos, enfim, que tem lido 1927 

documentos, que possam entregar as cópias desses documentos aqui à equipe técnica da 1928 

Secretaria, para que eles possam ser incorporados no processo de discussão do Plano. Então, até 1929 

às 14h30.  1930 

 1931 

INTERVALO PARA O ALMOÇO 1932 

 1933 
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Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Alô. Pessoal. Vamos começar a organizar a parte da 1934 

tarde. Queria perguntar se a Maria Rosa já está aí. Maria Rosa já está. Oi. Se eles vão começar? 1935 

Não. A gente vai primeiro ouvirum lote de intervenções do plenário. Aí nós vamos ouvir a… Vai 1936 

chegar. Não. Estou organizando só. Não, a apresentação, eles vão terminar. Vão fazer um lote de 1937 

umas cinco ou dez falas, aí eles entram com as informações e já vão… Porque eles vão debater 1938 

daí esse conjunto de fala que já aconteceu. Então, tem a resposta deles e a gente vai aproveitar, o 1939 

microfone vai para a mesa e eles já vão responder e apresentar o que falta, tá bom?  1940 

 1941 

(intervenção fora do microfone) 1942 

 1943 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Então. Nós vamos. Não ficou sem conclusão.   1944 

 1945 

(intervenção fora do microfone) 1946 

 1947 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Eu preciso te dizer assim. Aqui da frente, o que a gente 1948 

enxergava é que tinha bastante gente querendo parar a mesa para poder o plenário falar. Então, 1949 

nós vamos adotar. 1950 

 1951 

(intervenção fora do microfone) 1952 

 1953 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Não, não descumpri… 1954 

 1955 

(intervenção fora do microfone) 1956 

 1957 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Não. Vamos… Eu… Vamos fazer isso que estava 1958 

combinado. Oi.  1959 

 1960 

(intervenção fora do microfone) 1961 

  1962 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – E se alguém começar a reclamar, vocês vem no 1963 

microfone defender o encaminhamento. Não, não.  1964 

 1965 

(intervenção fora do microfone) 1966 

 1967 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Vou aproveitar para registrar as faixas. Eu tenho que 1968 

ler as faixas para sair na gravação. Tá bom. Está sendo feita a proposta de que a gente inverta o 1969 
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que tinha combinado, que é, assim, ao voltarmos agora os técnicos respondem as falas que já 1970 

foram feitas, que foram nove, e apresentam o que falta apresentar. Vai uma meia hora de mesa. E 1971 

a gente volta para o plenário, para as intervenções do plenário. Todo mundo fica de acordo 1972 

assim? É. Então, se vocês aguentarem um pouquinho, eu preciso ler as faixas para as faixas 1973 

ficarem gravadas no relatório da audiência. Então, vou fazer isso  e, enquanto isso, vai 1974 

chegando mais gente. Você está me gravando já querido? Tá bom. Então. É impossível em uma 1975 

avenida com grande acessibilidade como a W3, eixo estruturador da cidade, que se permita 1976 

atividades comerciais e de serviços apenas em um dos lados da avenida. Outra faixa. Brasília, 1977 

patrimônio da humanidade ou de quem? Outra faixa. Brasilienses unidos rejeitam comércio nas 1978 

700 Sul. Pode por aqui na frente que eu leio. Está bom aí. Secretário Magela, não entregue 1979 

nossos lares à bandidagem. Obrigado. Do Cruzeiro Novo. Cruzeiro Velho. Essa não estava nade, 1980 

essa? Tá bom. Todo o Cruzeiro. A Justiça confirmou, 700 Sul é exclusivamente residencial. 1981 

Pousada não é problema, é solução. Abaixo o preconceito e a discriminação. Queremos respeito 1982 

à vontade popular. Outra faixa. Hospedagem alternativa é um direito de todos os cidadãos que 1983 

vem a Brasília. A outra faixa. A W3 Sul é de todos. Não pertence a meia dúzia de moradores. 1984 

Vou ler de novo aquela. A W3 Sul é de todos. Não pertence a meia dúzia de moradores. As 1985 

grades ficarão, não é Magela? Agnelo e Filipelli. As grades lá no Cruzeiro, né? Pousadas não 1986 

causam incomodidades, a não ser para aqueles que defendem seus próprios interesses e 1987 

egoisticamente buscam privilégios. Eu acho que eu li todas aqui. Vocês estão de acordo? Tem. 1988 

Associação de pousadas se congratula com os técnicos da SEDHAB pela imparcialidade e 1989 

serenidade com que vem analisando as questões urbanas. Pousadas não causa incomodidade, a 1990 

não ser… Ah! Essa é a mesma de lá, né? A não ser para aqueles que defendem seus próprios 1991 

interesses e egoisticamente buscam privilégios. Hoje são duas faixas mesmo, que da última vez o 1992 

pessoal pegava uma e corria para o outro lado. Quando eu estava indo para o outro lado já 1993 

chegava a faixa lá. Secretário Magela. Pela inclusão do PL das Casas do Cruzeiro Velho e grades 1994 

no Cruzeiro Novo no PPCUB. Movimento em Defesa do Cruzeiro. A Associação. Está dobrada. 1995 

Isso. A Associação de pousadas agradece ao Doutor Messias de Souza pela forma imparcial e 1996 

respeitosa que norteia a sua gestão frente à administração do Plano Piloto. Obrigado. A 1997 

Associação de Pousadas agradece ao Secretário Geraldo Magela pelo espírito público que tem 1998 

externado ao elaborar leis adequadas à transformação social da comunidade brasiliense. 700 Sul 1999 

diz não aos artigos 111, 112 e 129 do PDOT. Não ao comércio. Secretário Magela… Aquela já 2000 

foi. A que serve o PPCUB? Desproteger os lares do Cruzeiro? A que serve o PPCUB? Aos 2001 

assaltantes ou aos moradores? Oi. É do Cruzeiro. Brasília tombada diz não ao comércio nas 700 2002 

Sul. As 700 Sul devem permanecer residenciais sempre. Assinado pelo Professor Frederico 2003 

Flósculo, urbanista e vencedor do concurso de revitalização da W3. O governo ouviu a 2004 

comunidade. Agradecemos ao Secretário Magela. Acabei. Falta alguma faixa. Alguém tem 2005 
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alguma faixa guardada aí, não? O Luís Merino já vai subir agora aqui para compor a mesa com a 2006 

equipe e nós vamos, então, fazer isso. Então, nós estamos mudando o procedimento, para quem 2007 

chegou agora. Nós vamos ouvir a mesa debatendo as nove falas que aconteceram no período da 2008 

manhã e os técnicos vão completar a fala. O Décio vai completar a fala dele e a Rejane vai fazer 2009 

a apresentação dela, que é de 15 minutos. Décio é sua vez, no microfone em seguida, tá? Para 2010 

completar a parte da manhã. Aí as pessoas vão responder às discussões e nós vamos voltar a 2011 

chamar as pessoas que vão fazer a intervenção. Então, nós vamos voltar a palavra para o Décio 2012 

agora. Ele vai completar a apresentação que ele vinha fazendo. Faltava ainda ele apresentar um 2013 

conjunto de exemplos de situações que estão sendo consideradas e, em seguida, a gente vai ouvir 2014 

os comentários da mesa sobre as questões apresentadas e a hora que a Rejane estiver conosco, 2015 

ela faz uma exposição dos projetos que precisam ser conhecidos. Está pronto Décio. Por favor. 2016 

Está apagado. Está apagado. Isso.  2017 

 2018 

Décio Rigatti (RSP) – Bom. Conforme foi começada a apresentação hoje de manhã, foi muito 2019 

rápida, mas, de qualquer maneira, só retomando um pouco aquilo que a gente tinha apresentado, 2020 

que cada uma das unidades de preservação foi objeto, então, de diretrizes, que estão consolidada 2021 

numa ficha e nessa ficha constam, então, uma série de observações e aquilo que vai servir como 2022 

referência para o conteúdo da lei, que vai ser discutida na próxima audiência pública. Consta 2023 

dessa ficha também quais são as normas em relação… As proposições em relação ao uso e 2024 

também as proposições em termos de ocupação. Uma observação, que eu acho que é importante, 2025 

embora ainda não esteja absolutamente acertado isso, a ideia é que as normas sejam normas 2026 

gerais aplicáveis a cada uma dessas UPs, ou unidades de preservação e que, portanto, e evitaria 2027 

trabalhar por projeto, como atualmente é, quer dizer, ou por pequenos espaços por NGB. Entao, 2028 

a tentativa é que a partir, então, dessa normatização mais genérica se possa definir, então, tanto 2029 

a… que se possa ter uma previsão, que é uma das funções da legislação urbanística, é que 2030 

qualquer pessoa possa saber qual o destino que é dado para determinadas porções do território e 2031 

que as relações de vizinhança também seja previamente estabelecidas. Então, a norma geral tem 2032 

essa vantagem na medida em que as pessoas sabem quais são as regras do jogo quando quiserem 2033 

decidir se localizar, quando quiserem decidir fazer qualquer coisa ou qualquer construção, 2034 

implantar qualquer atividade. Conforme eu tinha comentado com vocês, cada uma dessas 2035 

unidades de preservação é objeto, então, de uma ficha, com uma série de conteúdos. Eu vou 2036 

apresentar apenas alguns exemplos… A minha parte é antes. É o item três. Não. Antes. É o início 2037 

do Item três. Mais. Pode passar. Mais, mais, mais, mais. Mais, mais, mais. Mais, mais, mais. 2038 

Tem um slide com o número três. Pode ir. Tá. Então, os exemplos de unidades de preservação, 2039 

eu acho que foi apresentado um deles, mas quando aparecer eu pulo. No setor cultural norte e 2040 

sul, as tendências de transformação que a gente apontou, que essas tendências, então, significa 2041 
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simplesmente, bom, se nenhuma medida for tomada, qual é a perspectiva de ocupação, 2042 

transformação existente na área. Em relação ao setor cultural norte e sul, tem alguns problemas 2043 

apresentados fundamentalmente sobre a aridez dos espaços que estão sendo criados atualmente e  2044 

proposta que se faz, então, é exatamente mitigar um pouco compartilhar um pouco as diversas 2045 

necessidades existentes e também propiciar um espaço mais confortável do ponto de vista do 2046 

Pedestre. Pode passar. Certo. Então, é uma área que apresenta, então, edificações particulares. 2047 

Há uma noção de monumentalidade dessas edificações que compõe esses setores. São 2048 

edificações isoladas. Normalmente têm uma taxa de ocupação relativamente baixa e uma altura 2049 

também bastante uniforme e uma particularidade, que são sempre mais baixos do que os 2050 

edifícios dos ministérios. Pode passar. Bom. O que eu tinha comentado, então, de… A 2051 

proposição que a gente faz é também tendo em vista uma certa pouca diversidade de atividades 2052 

existentes atualmente, que haja, então, essa possibilidade de que as novas edificações possam 2053 

também cumprir com a atividades complementares àquelas que dão características à área, como 2054 

a parte de comércio, cafés, lojas de souvenir, enfim, que faz parte do Eixo Monumental e é 2055 

também uma das áreas mais visitadas de Brasília e, no entanto, há pouca atividade de apoio não 2056 

só a quem circula normalmente, como também aos próprios visitantes. Bom. Nós… O Comércio 2057 

local norte já foi comentado. Então, acho que isso já pode passar. Essa UP3 pode passar. Tá. 2058 

Também as 700 foi apresentada de manhã. Pode passar. Tá. A Candangolândia foi apresentada 2059 

muito rapidamente. Mas uma das características, digamos, da Candangolândia é a presença ainda 2060 

de remanescentes do acampamento pioneiro. Embora, com um estado de conservação muito 2061 

ruim, que há necessidade, então, de uma intervenção em cima ainda desses remanescentes. O 2062 

outro aspecto que também é característico, digamos, da atual situação da Candangolândia são um 2063 

conjunto de irregularidades urbanísticas, fundamentalmente ocupações de passeios públicos, de 2064 

áreas públicas, como ampliações das residências. O que a gente está propondo, então, é que a 2065 

área permaneça como residencial unifamiliar, que ela foi construída com essa finalidade, que 2066 

mantenha também uma diversidade de usos em termo do comércio, serviços, atividades culturais, 2067 

enfim, institucionais e segurança, como complementação também a atividade residencial. Em 2068 

relação aos planos e projetos para o setor, se considera necessário um plano de regularização 2069 

urbanística que contemple, então, essas diversas irregularidades que são encontradas. 2070 

Basicamente, a finalidade do plano de regularização urbanística seria definir, então, quais são os 2071 

limites que seriam admissíveis para essas ocupações. Com isso, se define, então, uma norma 2072 

também geral, que vale para todo e qualquer morador da Candangolândia e, portanto, a gente 2073 

sabe… já tem condições de saber quem pode regularizar de modo mais fácil ou quem vai ter que 2074 

ajustar as suas edificações para as normas genéricas que vão ser definidas. Em relação á Vila 2075 

Planalto, a gente considera que a Vila Planalto, atualmente, ela está sob uma forte pressão de 2076 

transformação. Essa transformação se dá em vários níveis. Quer dizer, hoje, andando pela Vila 2077 
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Planalto, a gente percebe que há uma mudança do padrão residencial. Há uma mudança do 2078 

tamanho das edificações e há uma mudança da população, que atualmente tende a se localizar lá. 2079 

No entanto, a Vila Planalto é uma área tombada e o espírito do tombamento da Vila Planalto era 2080 

o tombamento de uma área de ocupação pioneira. Isso é, uma área onde se localizavam aquele 2081 

que construíram Brasília, que foi objeto de projeto e etc. Atualmente, a gente está vendo que essa 2082 

razão do tombamento está se diluindo ao longo do tempo e, obviamente, uma das finalidades do 2083 

próprio tombamento é que esse tombamento propiciasse a manutenção daquela população 2084 

naquele local. Mas a gente vê que há um processo de saída da população residente e estratos com 2085 

renda mais elevada comprando as áreas e transformando também as edificações. Aqui também é 2086 

o caso do conjunto fazendinha, que é um dos poucos remanescentes do acampamento do 2087 

pioneiro, também está necessitando de urgentes medidas para sua preservação. Pode passar. 2088 

Também há uma alteração de gabarito nessas residências mais novas. O que a gente está 2089 

propondo é que se mantenha a função de residência unifamiliar, comércio e serviço de pequeno 2090 

porte. Uma coisa que a gente considera fundamental para tentar coibir um pouco essa 2091 

transformação principalmente de perfil socioeconômico é que não seja permitido nem 2092 

remembramento, nem desmembramento dos lotes, para que possa… porque normalmente a gente 2093 

vê que essas casas maiores, elas acabam comprando mais de um lote para viabilizar uma 2094 

edificação também maior em função do próprio poder aquisitivo do novo morador. Bom. A 2095 

questão da área de tutela, também é um problema sério. A gente tem uma invasão muito grande 2096 

na área de preservação da Vila Planalto e que também a gente está propondo que sejam tomadas 2097 

as medidas necessárias para a retomada dessa área como área de preservação, como é previsto e 2098 

como legalmente é definida. Bom. A área… Outra unidade de preservação, essa, então, relativa 2099 

aos hotéis de turismo e parte do setor de clubes e mansões isoladas. Obviamente, a gente está 2100 

falando de situações bastante distintas. Mas, hoje, a gente vê que a maior área ocupada ou com a 2101 

finalidade definida pelo próprio Lúcio como parte da escala bucólica, ela está sendo 2102 

paulatinamente ocupada por empreendimentos residenciais, na forma ou na fachada de hotéis de 2103 

turismo, mas que, na realidade, se constituem em condomínios fechados e que são destinados a 2104 

moradia. Já foram mostrados casos aqui. Acho que não é o caso de retomar. Mas, de qualquer 2105 

maneira, a gente considera que a escala bucólica, para a escala bucólica não compete absorver as 2106 

demandas para ampliação habitacional tal como está sendo produzida agora. Essa demanda 2107 

habitacional, ela deve ser… Obviamente, ela não deve comprometer a escala bucólica, que já 2108 

está tão atacada. Bom. Então, as características que se prevê em termos da ocupação dessa área 2109 

são edificações, então, com pouca altura, com taxa de ocupação, isso é, a ocupação do terreno 2110 

muito baixa. Também com bastante superfície permeável, já que está na própria orla do lago e 2111 

atividades hoteleiras, desde que sejam efetivamente hotéis e também os clubes, etc.. Em relação 2112 

à parte das mansões isoladas, a proposta que a gente… é uma situação muito estranha do ponto 2113 
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de vista urbanístico. São, se eu não me engano, são 17 lotes e cada um desses lotes é isolado do 2114 

outro por uma área pública bastante grande e é destinada à habitação unifamiliar. Então, são 2115 

terrenos em torno de meio hectare a um hectare para uma habitação e são cercados, cada um 2116 

desses lotes são cercados por áreas públicas e, portanto, há uma dificuldade muito grande de 2117 

redefinir, digamos, uma ocupação, sem que se inclua nessa reestruturação os espaços públicos 2118 

que também circundam esses lotes. Então, a sugestão que a gente faz e parece que os moradores 2119 

do setor de mansões isoladas estão com vontade de abraçar pelo menos uma proposta que 2120 

consiga redefinir a ocupação daquela área, que seja feito, então, que seria um caso bastante claro 2121 

de utilizar um instrumento já previsto no PDOT, também previsto no Estatuto das Cidades, que é 2122 

a operação urbana consorciada. Porque qualquer restruturação lá, como envolve também 2123 

redesenho, redefinição, reestruturação do próprio espaço público, ele não pode ser simplesmente 2124 

resolvido ao nível dos lotes isoladamente. É impossível. Então, a sugestão que a gente faz é a 2125 

utilização desse instrumento, é instrumento já regrado. Então, é simplesmente uma questão de ter 2126 

e também a vantagem que não há necessidade de que haja unanimidade, quer dizer, a operação 2127 

urbana consorciada, ela pode se dar entre o setor público e tantos quantos quiserem entrar nessa 2128 

operação dos proprietários dessa área. Pode passar. Bom. Também esse setor apresenta alguns 2129 

problemas, que foram decorrentes da ocupação. Um deles, que a gente considera particularmente 2130 

sensível, é o problema do acesso à orla do Lago Paranoá, que os empreendimentos, eles… 2131 

Inclusive vários deles avançam sobre o espelho d’água, com decks, marinas, arrimos, etc. e não 2132 

possibilitam que a orla do lago seja acessível ao público. Então, a proposta que a gente está 2133 

encaminhando é que paulatina… primeiro, que essas… os cercamentos, como a gente está 2134 

mostrando o exemplo aí, as barreiras que hoje já existem sejam eliminadas e ao longo do tempo 2135 

seja implantada uma via de contorno que possa, então, garantir o acesso público à orla e que 2136 

possa garantir também que possam ser também implantados equipamentos de outra ordem. Isso 2137 

não inviabiliza de forma alguma o uso para o setor de hotéis, turismo e clubes, mas não vejo 2138 

porque cada… Por exemplo, tem condomínios que avançam lago adentro com marinas. Então, é 2139 

uma privatização do próprio espelho d’água além da orla. Que a gente considera que não deve 2140 

ser recomendado. Sim, sim. Está certo. A Briane está alertando que quando a gente fala via não é 2141 

uma via para carro andar, é simplesmente uma faixa pública que possa ser usada por pedestres, 2142 

bicicletas, enfim, mas que dê essa possibilidade de acesso ao lago, que a última faixa antes do 2143 

lago seja uma faixa pública e não privatizada. Bom. Em relação ao Cruzeiro, também apresenta 2144 

uma série de irregularidades e depois eu acho que a Rejane vai apresentar a proposta já de 2145 

reordenação. Então, eu vou passar muito rapidamente aqui. A única coisa que a gente propõe é 2146 

que haja esse plano de regularização e também a finalidade do plano de regularizaçao é definir 2147 

quais são os limites para essas ocupações. Pode passar. A Rejane depois vai entrar. Não. Volta, 2148 

volta. Isso é o tema da Rejane. Volta. No… Pode passar. Ah, sim! Bom. No Cruzeiro Novo, 2149 
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embora não tenha apresentação aqui, houve uma solicitação. Eu comentei de manhã 2150 

rapidamente. Quer dizer, as irregularidades presentes no Cruzeiro Novo são bem distintas 2151 

daquelas apresentadas no Cruzeiro. Basicamente em função do gradeamento dos blocos e, 2152 

conforme eu comentei, o gradeamento, atualmente, já é permitido por lei. A única coisa que está 2153 

faltando é definir as regras desses cercamentos. Significa, bom, que os abusos vão ter que ser 2154 

eliminados, que todo mundo tenha o mesmo tipo de condição perante a lei. A outra coisa que me 2155 

parece interessante nessa ideia é que também eu tinha comentado já de manhã que a partir da 2156 

definição desses critérios cada bloco pode individualmente solicitar a regularização da sua 2157 

situação e aí vão ser feitas, obviamente, vistorias, vai se definir se pode como está, se tem que 2158 

fazer alguma alteração, enfim, mas há o encaminhamento já a vista para regularização da Vila 2159 

Cruzeiro, tanto do Cruzeiro como do Cruzeiro Novo também, mas em situações muito distintas. 2160 

Pode passar. O Graco.  2161 

 2162 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Não, o Graco já vai fazer uma parte da exposição dele.  2163 

 2164 

Graco Melo (SEDHAB) – Bom. A proposta que a SEDHAB faz, o plano de preservação está 2165 

fazendo para a população é a recomposi… a proposta do PPCUB, exato. É a composição… Eu 2166 

tenho. Obrigado. É a recomposição das áreas… Hoje, na situação… Essa é a situação original 2167 

dos lotes do Cruzeiro. Os lotes tinham aqui, por exemplo, um beco, a gente chama de beco, 10 2168 

metros de largura. As ocupações tinham 20 metros… acho que acabou a bateria aqui. Me 2169 

empresta outro. Pode passar para o próximo. Isso. Obrigado. Então, essa é a situação existente. 2170 

Essa é a situação existente. Os becos foram praticamente eliminados. Há uma questão com a 2171 

comunidade, discutida com a comunidade, que é a insegurança que existia já à época por conta 2172 

desses becos mal iluminados. Então, hoje, com o passar do tempo, essa ocupação ficou dessa 2173 

forma. Em alguns lugares, esses becos não existem nem dessa forma que está aqui mostrada, 2174 

mas, aqui tem 3,75 de comprimento… de largura em cada um deles, algumas vezes tem 2175 

ocupação, cobertura. E tem 2,5 metros de passagem. A proposta nossa em relação a isso é… Ah! 2176 

Aqui em cima também a gente mostra que é um detalhe muito pequeno, mas dá para ver que aqui 2177 

não passa por conta desse afastamento, que aqui gira em torno… é muito variável. Aqui, hoje é 2178 

1,20 metros. Aqui você tem, assim, do poste, do posteamento para o espaço da via, do muro, não 2179 

há possibilidade, por exemplo, até de fazer manutenção desse poste. Inclusive, aqui, voltando a 2180 

esse assunto do posteamento aqui, iluminação. Como ficou muito estreito, a CEB, em alguns 2181 

lugares, retirou o poste, porque ela não conseguia salvaguardar a iluminação e a manutenção 2182 

desse posteamento.  2183 

 2184 

(intervenção fora do microfone) 2185 
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 2186 

Graco Melo (SEDHAB) – Essa informação procede, continua procedendo. Ela não consegue 2187 

colocar postes aqui porque não consegue entrar aqui um caminhão. Aqui, eu mostro… a gente 2188 

mostra aqui a situação proposta. Há que ser permitido que se passe aqui, as pessoas caminhem 2189 

aqui. A população vai ficar mais bem servida se houver condições de, nessa nossa proposta, 2190 

haver um recuo aqui, dois metros e meio a proposta que nós estamos fazendo, do passeio aqui da 2191 

calçada, para que haja condições de passar aqui um cadeirante, uma pessoa com uma bengala, 2192 

um casal, um simples casal de namorados, por exemplo, hoje, não consegue passar nessa 2193 

situação aqui. Tem que ir para a rua para passar pelo poste. Então, essa situação que a gente 2194 

propõe é que se recue essa… que o PPCUB propõe é que se recue esse cercamento, que se 2195 

garanta aqui pelo menos dois metros e meio de calçada. Nisso, a gente consegue, o poste e a sua 2196 

manutenção e o passeio. Aqui, a gente propõe que volte à situação original. Essa é uma proposta. 2197 

É bom que a comunidade saiba que não está fechado, mas é uma proposta que se recue aqui, para 2198 

a proposta original, no beco. Aí, aqui sim há intenção de urbanizar esse beco, qualificar esse 2199 

ambiente, colocar poste. Esse é um compromisso que o governo tem que… A contrapartida do 2200 

governo é arrumar isso, requalificar esse espaço, que é público. Lá atrás, estamos aqui, olha, 2201 

hoje, a proposta aqui, a situação é variável também. Tem aqui quatro metros. Aqui, fron… 2202 

limitado a 10 metros, não é? No frontal aqui. Limitado a 10 metros no frontal. Bem. Essa é a 2203 

situação proposta. Pode passar. Essas são imagens que mostram isso que a gente acabou de dizer. 2204 

O passeio servido. Então, com condições de fazer aqui a manutenção do poste, cabeamento e 2205 

espaço para se passar com facilidade a própria população. A população, hoje, ela mesmo 2206 

apresenta a dificuldade de… E ela reconhece a dificuldade de ter esse passeio, essa circulação 2207 

desse passeio. Pode passar. São mais imagens que mostram configurações do Cruzeiro. Pode 2208 

passar. Pode passar. Então, nós não estamos retirando. Nós estamos permitindo que haja a 2209 

concessão dessa área pública, cercada, sem cobertura, ok. Pode passar. Atrás 1,20, sem 2210 

edificação nenhuma. Pode passar. Mais um. Essa é a conformação geral das várias tipologias do 2211 

Cruzeiro. Acho que terminou.  2212 

 2213 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Nós vamos ouvir, então, a última exposição, que é da 2214 

Rejane.  2215 

 2216 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Eu vou ficar em pé. Bem, boa tarde a todos. Eu vou 2217 

apresentar alguns projetos que a Secretaria… Como? Quero. A Secretaria desenvolveu nos 2218 

últimos tempos. Eu não vou apresentar os projetos completos, que a gente tem cerca de 250 2219 

slides. Eu escolhi algumas situações para ilustrar os projetos que estão sendo desenvolvidos na 2220 

Secretaria. O primeiro deles é uma proposição para o VLT se por ventura ele vier a ser instalado 2221 
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na W3, como era a proposta, ou não sei se ele vai mudar o percurso, enfim, mas se ele vier, por 2222 

ventura, se instalar na W3, a gente sabe que existe uma diferença de nível na W3 entre a via que 2223 

fica a oeste e a via que fica a leste. A implantação, como ela estava proposta, ela cria um 2224 

problema de desnível com essa diferença de grade e traz problemas para o pedestre, porque ele 2225 

estava sendo proposto ser instalado no canteiro central. Então, com isso você altera o grade da 2226 

via do início ao fim da W3. Isso promove, inclusive, encarecimento da obra. Então, o que a gente 2227 

propõe aqui… pode passar. A proposta da Secretaria, se, por ventura, esse projeto vier a ser 2228 

desenvolvido na W3, é que se elimine uma faixa de rolamento e se faça o bonde passando em 2229 

cada lado do canteiro. Com isso não se mexe no canteiro central. É possível manter a 2230 

arborização, barateia o custo da obra, porque o grade da via não necessita ser alterado e a gente 2231 

tem uma vantagem, porque a W3 Sul, hoje, está… a W3 está abaixo da capacidade veicular dela. 2232 

A gente tem um volume de carros particulares muito inferior. Ela é, de fato, uma via de 2233 

transporte… principal via de transporte coletivo do Distrito Federal. Então, a proposição seria 2234 

essa. Ele é um elemento importante no processo de revitalização e de valorização dessa avenida. 2235 

A gente acha que ele é um elemento que pode vir a fomentar o desenvolvimento das atividades 2236 

nessa área. Ele é usado no mundo inteiro como elemento de revitalização de espaços públicos 2237 

urbanos em áreas históricas. Bom. São esses dois slides só que eu tenho a apresentar com relação 2238 

ao VLT. É uma proposta que torna o trem amigável, como é essa tecnologia, ela é uma 2239 

tecnologia bastante amigável ao pedestre. Ele não traz muito problema com a circulação de 2240 

pedestre na região. Pode passar. Agora, eu vou passar… vamos… Deixa um lugar para… 2241 

 2242 

(intervenção fora do microfone) 2243 

 2244 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Tem fiação. Bom, eu não se… Essa… Quando ao sistema, 2245 

Jane, eu não vou entrar. Eu estou entrando só na fala de implantação, porque essa não é um…  2246 

 2247 

(intervenção fora do microfone) 2248 

 2249 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Bom. Eu vou continuar agora… Eu vou apresentar parte 2250 

também das proposições que são feitas no âmbito do Programa de revitalização da W3. Todos 2251 

esses projetos… Como? Está ok. Vou botar aqui. Quando precisa eu aponto. Então, é o projeto 2252 

que a Tânia Batella mencionou aqui no início da reunião na fala dela. Eu estou trazendo aqui 2253 

algumas informações. Isso, evidentemente, vai ser incorporado em termos de uso do solo na 2254 

proposta do plano de preservação e a gente vai ter a oportunidade de ser discutido em outro 2255 

momento. Eu não vou tratar dos usos. Eu vou tratar só do que está sendo proposto em termos de 2256 

melhoria da configuração. Não estou tratando da questão dos usos. Então, ele tem uma serie de 2257 
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diretrizes para o espaço público. São ajustes dos espaços livres públicos próximos aos pontos de 2258 

paradas de transporte público, iluminação de segurança para os pedestres e algumas diretrizes 2259 

para a melhoria dos edifícios. Com relação aos engenhos publicitários, aplicação efetiva do 2260 

Plano Diretor de Publicidade, que ele existe. Estabelecimento de incentivo fiscal, duas categorias 2261 

de incentivos fiscais para a recuperação de fachada. Ela tem, então, diferentes gradações. O 2262 

estabelecimento de incentivos fiscais também para a implementação de novas atividades na W3, 2263 

quer dizer, o cara que quiser instalar algum tipo de equipamento cultural, bar, restaurante, ele 2264 

poderia ter algum tipo de isenção temporária. E a isenção da cobrança de mais valia inerente à 2265 

valorização imobiliária decorrente da implantação do VLT se ela vier efetivamente a ocorrer. 2266 

Pode passar, por favor.  2267 

 2268 

(intervenção fora do microfone) 2269 

 2270 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Como não está incluída? Não. Eu não estou tratando da 2271 

mudança de uso aqui. Eu estou falando exclusivamente…   2272 

 2273 

(intervenção fora do microfone) 2274 

 2275 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Inclui. O projeto inclui mudança de uso.  2276 

 2277 

(intervenção fora do microfone) 2278 

 2279 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Não. Eu estou apresentando as alterações que serão feitas em 2280 

termos de configuração espacial do espaço público.  2281 

 2282 

(intervenção fora do microfone) 2283 

 2284 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Ela entra na minuta de projeto de lei, nas próximas 2285 

discussões que a gente venha a fazer. Esse projeto, ele já foi apresentado em duas reuniões 2286 

públicas e em uma audiência pública.  2287 

 2288 

(intervenção fora do microfone) 2289 

 2290 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Sim. Teremos oportunidade para discutir Tânia. Hoje, eu não 2291 

estou trazendo alteração de uso. As alterações de uso que estão propostas, elas já foram citadas 2292 

aqui, que é uso comercial e institucional, o residencial, que é o existente. Hoje não é previsto 2293 



65 

 

prestação de serviço. Será previsto prestação de serviço, porque hoje não é possível você instalar, 2294 

por exemplo, uso institucional na W3.  2295 

 2296 

(intervenção fora do microfone) 2297 

 2298 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Inclui alteração de uso.   2299 

 2300 

(intervenção fora do microfone) 2301 

 2302 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Não. Claro que saberão quais são.  2303 

 2304 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Posso te ajudar?  2305 

 2306 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Ô Rejane. Rejane e Tânia. Eu queria só… Rejane, se você 2307 

pudesse terminar de fazer a apresentação, porque a gente tem uma lista de inscrições. Depois… 2308 

 2309 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Tá ok. Então, primeiro.  2310 

 2311 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Depois, se quiserem, marquemos um debate lá na Secretaria 2312 

sobre essas questões, Tânia, não tem problema. OK?  2313 

 2314 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Vamos só dar… Deixa eu dar continuidade, então, à 2315 

apresentação.  2316 

 2317 

[aplausos] 2318 

 2319 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Então, nós temos essa situação de fachada absolutamente 2320 

degradada na W3 e o que se propõe é, então, um primeiro caso… Pode passar, por favor. Um 2321 

programa… No programa de incentivo fiscal uma redução de 40% do IPTU por dois anos, para 2322 

aqueles que aderirem ao programa de pintura de fachadas e recuperação de marquises, o que já 2323 

traz uma melhoria bastante significativa em termos dessas edificações e da qualidade de espaço 2324 

público, obviamente, que o edifício… 2325 

 2326 

(intervenção fora do microfone) 2327 

 2328 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Como? 2329 
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 2330 

(intervenção fora do microfone) 2331 

 2332 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – W3. 2333 

 2334 

(intervenção fora do microfone) 2335 

 2336 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Vamos continuar. Um segundo caso seria o caso de 2337 

remodelação das fachadas desses edifícios, que proporia, então, uma redução um pouco maior, 2338 

de 80% do IPTU, por um período de dois anos. Pode passar, por favor. Então, seria o caso de 2339 

uma melhoria mais significativa ou de intervenções um pouco maiores na fachada e dando uma 2340 

qualidade maior a esses espaços públicos. Pode passar, por favor. Só exemplificando. Pode 2341 

passar. Então, o programa de requalificação de calçadas, com a criação da faixa de serviço, a 2342 

faixa livre e o piso podotáctil, qualificando, então, toda essa calçada e aproveitando o piso de 2343 

pedra portuguesa que ainda existe naquela área lá. Pode passar, por gentileza. Aqui, a gente 2344 

propõe uma reacomodação desses estacionamentos, que são completamente desordenada a forma 2345 

como ele está constituído hoje. Então, se propõe a criação de uma calçada no lado das quadras 2346 

500, ali no fundo dos lotes da W3 e o estacionamento ao longo do meio fio, ordenando um pouco 2347 

também esse estacionamento para o lado de cá, para o lado das quadras 300. Com relação aos 2348 

becos, que a situação atual é aquela que todos nós conhecemos, os moradores de Brasília, 2349 

sabemos que aqueles espaços são completamente abandonados e eles são espaços extremamente 2350 

interessantes. Então, o que se propõe é uma reordenação daquela revistaria, daquela banca de 2351 

revista, recuando um pouco em relação à W3 e criando um espaço de convivência. Tem outros 2352 

exemplos aí que são com a abertura de lojas para a lateral, que pode se criar uma praça com um 2353 

ambiente de estar bastante interessante. Pode passar, por favor. Com relação às entrequadras da 2354 

W3, o que aconteceu… Me empresta um pouquinho agora aquele… No processo de implantação 2355 

da cidade, a W2 foi implantada cortando esse lote de entrequadras, que era um lote único aqui 2356 

nessa região. Então, pode passar. No entanto, o que aconteceu é que esse lote, na verdade, ele 2357 

nunca foi separado. A via cortou e você tem um pedaço de lote aqui e um pedaço de lote lá e, na 2358 

verdade, tem uma via passando por cima do lote. O que está se propondo, então, é fazer a 2359 

afetação da área da via, transformando ela efetivamente num espaço público, que é hoje… é 2360 

porque eu fui no meu olho. E o outro lote, então… E se criaria, então, um segundo lote nessa 2361 

parte que sobra, que hoje é utilizada basicamente por estacionamentos e não tem nenhum tipo de 2362 

tratamento. É uma área completamente abandonada. Todo mundo que estaciona carro ali 2363 

conhece. Então, o que se faz é a proposta de criar um lote naquela área ali e compensando a 2364 

diminuição do estacionamento que vai haver na W2 com esse reordenamento e com a possível 2365 
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implantação do VLT, se criaria uma área em subsolo nesse lote… Você pode passar, por favor. 2366 

Uma área em subsolo neste lote e ele teria uma taxa de ocupação muito pequena na sua 2367 

superfície para abrigar equipamentos públicos e uma série de outros… Bicicletários. Uma 2368 

série… Seria uma praça, um ambiente de estar com três subsolos de estacionamento para atender 2369 

esse comércio, que a gente pretende que esteja revitalizado daqui há alguns anos. Pode passar, 2370 

por favor. Então, aqui, mostrando como seria. Em cima você pode ter algum equipamento 2371 

público, utilização das praças ou lotes de entrequadras para complementar, bilhetagem, 2372 

bicicletário, sanitários, com possibilidade de concessão de uso de espaço público. E três níveis de 2373 

subsolo, que daria cerca de 480 vagas. Evidentemente que não são todas as entrequadras que 2374 

estão com esses lotes desocupados. Alguns são ocupados. Então, seria claro que só naqueles 2375 

onde não existe nenhum tipo de edificação. Pode passar, por gentileza. Com relação às quadras 2376 

700 Norte, na verdade, o que a gente faz é uma proposta aqui. Isso aqui é uma requalificação dos 2377 

estacionamentos e do mesmo modo que na W3 Sul um programa de qualificação das edificações 2378 

nos mesmos moldes dos citados anteriormente. Aqui só uma melhoria… se alarga aquela calçada 2379 

que faz vizinha… vizinha à via, que hoje é quase que um meio fio para você andar equilibrado 2380 

em cima e promove um pouco de arborização, melhorando um pouco essa relação com os 2381 

edifícios das quadras 700. Pode passar, por gentileza. Isso aqui é a famosa quadra ruazinha 2382 

W3,5. Ao contrário do que o Gastal fala, eu acho, e muita gente pensa, esse espaço um espaço 2383 

riquíssimo e muito pouco explorado e degradado dentro da cidade. Então, aqui tem uma proposta 2384 

de tornar essa via, essa W3,5 uma via de pedestres, instalando praças, porque ela tem já previsto 2385 

alguns espaços para praças e aí a gente promover também um programa de incentivos fiscais, 2386 

para qualificar essas edificações. É um espaço muito interessante da cidade, muito degradado e 2387 

não é subutilizado. Ele é bastante utilizado, porque o preço do aluguel é muito baixo. Já tem uso 2388 

misto. Então, ele tem, assim, tudo para ter o seu espaço com muita vitalidade. Pode passar, por 2389 

favor. Essas intervenções são intervenções mais gerais na  área central. A gente sabe que o plano 2390 

de preservação, ele é também o nosso plano de desenvolvimento local. O plano de 2391 

desenvolvimento local é um programa, na verdade, ele é um programa de qualificação de 2392 

espaços públicos da cidade e está mais do que na hora de Brasília receber a qualificação dos seus 2393 

espaços públicos na área central. Até pela densidade que a cidade adquiriu ao longo do tempo. 2394 

Hoje a gente tem necessidades prementes de melhoria de passeios públicos, de mobiliário, de 2395 

iluminação pública, uma série de coisas. Então, foi desenvolvido todo um estudo para essa área 2396 

central, focado exatamente nessas questões. Pode passar, por favor. Aqui, a gente está… é 2397 

proposta uma conexão para pedestre entre o setor hoteleiro sul e o setor hoteleiro norte. Na 2398 

verdade, ele conecta desde o pátio Brasil até o Brasília Shopping lá do outro lado. Uma conexão 2399 

para pedestre provida de uma galeria e ela se integra também com a praça da Torre de TV, com a 2400 

praça das fontes e com a Torre de TV. Esses caminhos estão sendo pensados também fazendo 2401 
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esse conexão adequadamente para o pedestre chegar à Trre de TV. Pode passar, por gentileza. 2402 

Ele é… É. Ele é subsolo só na pista. Ele é todo em superfície e ele mergulha na hora de 2403 

atravessar o eixo monumental e o restante do passeio ele é em superfície. Então, esse é só 2404 

mostrando, então, uma ilustração… 2405 

 2406 

(intervenção fora do microfone) 2407 

 2408 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – É exatamente isso. É isso mesmo. A proposta é essa. Pode 2409 

passar, por favor. Aqui é só também ilustrando… A gente tem uma única… Não existem 2410 

conexões entre o setor bancário e o setor de autarquia sul. Existe uma única ligação, que é essa 2411 

que a gente está vendo ali aquela escadaria. Ela é bastante problemática. Então, está se propondo. 2412 

Pode passar, por gentileza. Melhoria do passeio público. Que essa aí é aquela rua que vai dar lá 2413 

no museu. Pode passar, por gentileza. E aqui é a situação atual daquela área lá hoje. Pode passar, 2414 

por favor, e a situação proposta com uma rampa, o alargamento da escada, melhoria dos degraus, 2415 

etc. e melhoria… Qualificação do mobiliário urbano. Pode passar, por favor. Aqui são uma série 2416 

de intervenções nos setores de autarquia e bancário. Ali fica o… Esse edifício branco que está 2417 

fora da área colorida, ele é o edifício do atual DNIT. Então, são propostas uma série de conexões 2418 

viárias e alterações de fluxos para essa área. Pode passar, por gentileza. Eu só estou mostrando, 2419 

fazendo uma ilustração dos projetos. Então, não vou entrar em detalhes, porque não tem 2420 

condições. Teria que ser uma mais longa e a gente pode depois mostrar com mais calma esse 2421 

material. Então, pode passar, por gentileza. Essa é a situação atual, com o edifício do DNIT ao 2422 

fundo. Já está começando a obra ali nessa área de terra ao lado. Existe essa área de 2423 

estacionamento. Pode passar. O que se propõe, então, é um tratamento do setor bancário norte 2424 

em relação ao setor de autarquia, o tratamento por meio de uma praça escalonada, porque existe 2425 

um desnível entre esses dois setores, e a qualificação desses estacionamentos, e a qualificação de 2426 

um espaço de praça nesse setor. Pode passar, por favor.  2427 

 2428 

(intervenção fora do microfone) 2429 

 2430 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Nessa área. Ali tem todo o estacionamento em subsolo. Ele já 2431 

é. Ele já é. Ele já é.  2432 

 2433 

(intervenção fora do microfone) 2434 

 2435 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Vamos passar. Bom.  2436 

 2437 
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Olha assim. Se ela parar para responder agora, ela não termina e a gente não volta para as 2438 

intervenções de plenária. Ela precisa terminar. Com relação ao setor bancário… 2439 

 2440 

(intervenção fora do microfone) 2441 

 2442 

Rejane Jung Viana (SEDHAB) – Com relação ao setor bancário, ele é… o projeto incialmente 2443 

previa uma plataforma em esplanada que conectava todos os edifícios. O que ocorre é que 2444 

existem uma série de vazios que impedem a circulação do pedestre de um edifício a outro. Então, 2445 

o que está se propondo é a criação de proteção, de grades de proteção para que as pessoas não 2446 

caiam nesses buracos e alguns espaços de conexão por meio de uma plataforma ligando um 2447 

edifício ao outro. Pode passar, por favor. Aqui uma qualificação também, propondo essas 2448 

conexões e a criação de edifícios garagens em lotes que estejam ainda não utilizados. Pode 2449 

passar. Pode passar. Aqui. Então, conside… Aqui. Consolidação do setor com edifícios de 2450 

garagem e implantação de passarelas, garantindo a acessibilidade de pedestres. Pode passar, por 2451 

favor. Esse, então, é o último slide que eu tenho para apresentar. Como eu falei. Eu selecionei só 2452 

alguns. Esse projeto, ele está totalmente detalhado, cada um dos pontos. Essa é a praça em frente 2453 

à estação do metrô, ali na frente do Banco do Brasil. Pode passar, por favor. Então, a situação 2454 

atual hoje é essa e o que se propondo, então, é criar uma praça… embora os carros posam 2455 

continuar passando, mas que se cria com o piso diferenciado e o pedestre passa, então, a ter 2456 

prioridade. Pode passar, por favor. A ideia é essa. Quer dizer, a gente não tira o carro, mas ele 2457 

fica… ele tem que passar com cuidado nessa área. Acho que esse é o último slide. Acabou. 2458 

Obrigada.  2459 

 2460 

[aplausos] 2461 

 2462 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Nós vamos passar agora. Houve um conjunto de 2463 

questões que foram apresentadas pela manhã. Queria pedir para vocês verem se tem condições 2464 

de debater isso ou se a gente abre mais uma rodada e aí junta as questões todas. Vocês dizem na 2465 

mesa, por favor.  2466 

 2467 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Eu acho que nós podemos abrir uma outra rodada, Marco, e a 2468 

partir daí junta com as questões da parte da manhã… 2469 

 2470 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Junta as da manhã e mais 10 agora? A gente abre.  2471 

 2472 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – É. A gente faz mais 10 e daí… 2473 
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 2474 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Tá joia. Eu preciso contar para vocês que uma 2475 

preocupação que está dirigindo aqui a orientação do trabalho é que de manhã nós tínhamos 2476 

bastante tempo para de tarde ouvir todo mundo e agora nós já estamos com o horário 2477 

comprimido. É possível que seria horas a gente não consiga terminar. Então, eu vou chamar 2478 

Maria Rosa e, em seguida, Laila. A Laila é um conjunto de falas, não é isso Laila. Se vocês 2479 

quiserem vir enquanto a Maria Rosa fala, vir para cá, é bom, por favor. O microfone.  2480 

 2481 

Maria Rosa – Boa tarde a todos. Quero falar da minha alegria de participar desse diálogo 2482 

democrático. Diálogo. É. Democrático, com vistas a melhorar a nossa cidade, a capital do braisl, 2483 

que foi criada pelos fundadores para irradiar o bom, o belo, o virtuoso para as outras cidades 2484 

brasileiras. E eu queria só, então, deixar um alerta, porque eu faço parte de um grupo com vários 2485 

colegas aqui da Universidade de Brasília e da comunidade, que discute dentro do tema maior da 2486 

cidade verde, discute a questão da mobilidade sustentável. E aí foi aprovado em abril, às pressas, 2487 

um plano diretor de transportes, porque precisava receber um recurso que vinha do Governo 2488 

Federal. E naquele momento se pegou um projeto muito antigo, que vem lá do ano 2000 mais ou 2489 

menos, baseado ainda num paradigma antigo de mobilidade, aonde as questões de 2490 

sustentabilidade e o volume de automóveis nas cidades não era tão grande. Então, aquele plano 2491 

que foi aprovado agora em abril, ele está defasado do ponto de vista… Ele entra em choque… 2492 

Esse é o alerta. Ele entra em choque com tudo que está sendo proposto para preservar Brasília, 2493 

por quê? Porque, primeiro, são quatro grandes eixos rodoviários que vão adentrar dentro do 2494 

Plano Piloto, com 10 pistas de cada lado. Quer dizer, muito grande. E o que os urbanistas 2495 

explicam é que mais você hoje abre grandes vias para o automóvel, mais você estimula o uso do 2496 

automóvel e as cidades, principalmente a área histórica, ela é limitada. Então, já entram hoje 2497 

mais de um milhão de veículos por dia. Imaginem com todos esses grandes eixos e com o 2498 

crescimento exponencial da compra de automóvel. Em lugares mais avançados do planeta, hoje o 2499 

automóvel é usado voltando aquele conceito antigo de carro de passeio, carro que você usa numa 2500 

necessidade. Não é para o uso intensivo no dia a dia, mas nós, em Brasília e nas cidades 2501 

brasileiras, nós estamos sendo obrigados a usar, mesmo as pessoas de renda mais modestas, a 2502 

usar o automóvel no dia a dia. Isso é injusto com a nossa saúde e com a própria beleza da cidade, 2503 

porque a cidade tem que ser um lugar bonito de se morar, porque é onde mora a maioria da 2504 

população hoje. Bom. Então, é só esse pedido, que se examine, que tenha uma conexão entre o 2505 

PDTU e o PPCUB, que se olhe e que se sensibilize as autoridades, que querem abrir, rasgar esses 2506 

grandes eixos, um inclusive sai da unidade de preservação oito atrás da UnB, passa em cima da 2507 

península norte, segue para Itapoã até planaltina, mais um eixo paralelo com a BR 20. Então, 2508 

porque já não se aproveita a BR 20 e se coloca um trem regional, que é a tendência do planeta 2509 
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hoje. A comunidade Europeia aprovou uma lei que nas próximas décadas toda a cidade grande e 2510 

média europeia tem que ter sua área metropolitana atendida por trens regionais. Os trens 2511 

regionais hoje felizmente baixaram muito de preço e quando você instala um trenzinho, você tem 2512 

ele por 50, 100 anos. O Rio de Janeiro comprou trens agora com ar condicionado, poltrona, 2513 

televisão por oito milhões cada um. Então, não tem sentido esse grande eixo Santa Maria, que 2514 

vai desembocar pelo eixão na rodoviária, por 600 milhões. Quanto trem não dava para por na 2515 

linha de Luziânia ou na própria linha do metrô. Obrigada.   2516 

 2517 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Obrigado Maria Rosa. Eu vou chamar a Laila. É a 2518 

Laila, a Vera, o Paulo Henrique. É isso? Laila, Vera, Paulo Henrique. Bianca também? Não. É 2519 

Laila, Vera e Paulo Henrique, que vão engatilhar as falas deles.   2520 

 2521 

Laila – Bom. Eu quero falar hoje aqui em nome do movimento urbanistas por Brasília e primeiro 2522 

eu queria cumprimentar os técnicos da SEDHAB, parabenizar pelo trabalho que está sendo feito. 2523 

É um momento de discussão importante. Cumprimentar o Senhor Secretário, senhoras e 2524 

senhores. Motivo que me traz aqui traz nós aqui, do Movimento Urbanistas por Brasília, e nós 2525 

somos arquitetos, urbanistas preocupados e atentos com o rumo que Brasília está tomando, que a 2526 

gestão urbana na cidade está tomando. É um movimento muito grave. A cidade está correndo 2527 

risco de perder o tombamento, do qual nós muito nos orgulhamos. Podia colocar, por favor, o 2528 

PowerPoint. 901 ilegal. E nós que sabemos do conteúdo desse projeto. Esse projeto já está em 2529 

andamento desde 2009. Nós temos informações que esse projeto está em andamento desde 2009. 2530 

É uma proposta de parcelamento de uma área que não pode ser parcelada, porque ela é tombada. 2531 

Nós vimos hoje porque essa é uma audiência pública e ela… Nós viemos trazer para vocês, 2532 

trazer a público, essas informações. Nós queremos que vocês saibam que foi entregue hoje em 2533 

mãos do senhor secretario um manifesto assinado por 134 urbanistas, onde nós somos contra a 2534 

proposta de parcelamento do solo proposto pela TERRACAP para a quadra 901 do setor de 2535 

grandes áreas norte. É a mais contundente agressão ao plano urbanístico do Plano Piloto de 2536 

Brasília, por meio da criação de um lote de aproximadamente 85 mil metros quadrados. Essa 2537 

área, além dela ser uma área de parcelamento de um lote dessas dimensões, ela fere não só… ela 2538 

é ilegal não apenas porque fere uma lei, ela fere uma NGB, que é uma norma de gabarito. Vocês 2539 

sabem muito bem o que é isso, que é a 1/86, que rege a área, onde o uso permitido lá é 2540 

institucional e ela propõe… essa proposta de parcelamento na área propõe uso de hotel, que é um 2541 

uso comercial. A altura dessa NGB é de 9,5 metros. A altura… a taxa de ocupação é 40% e a 2542 

taxa de construção é de 100% na área do lote. Ela fere frontalmente. Essa proposta é ilegal e eu 2543 

coloquei nesse slide esse termo ilegal porque essa proposta, gente, ela não é tecnicamente 2544 

discutível, não é tecnicamente discutível. Essa proposta fere a lei. Nós estamos aqui, na casa do 2545 
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Legislativo. Aqui é a casa do Legislativo. É aqui onde as leis são gestadas, onde as leis são 2546 

amparadas, fiscalizadas. Então, essa proposta, ela não é tecnicamente discutível. Ela fere a lei e 2547 

ela fere frontalmente a legislação do tombamento do Distrito Federal, incluindo o documento 2548 

Brasília Revisitada de Lúcio Costa. Ela diz respeito inclusive à escala bucólica da cidade, que é a 2549 

escala que rege essa a área da cidade. Vocês viram no PPCUB. Porque a proposta da Terracap é 2550 

ilegal. O PDOT de 2009 não autoriza a criação de área na quadra 901 do Setor de Grandes Áreas 2551 

Norte. O PDOT, a TERRACAP, inclusive, justifica esse projeto, inclusive ela só… Ela meio que 2552 

se pauta, num artigo, num item do PDOT que é a única justifica que ela encontra para a 2553 

proposição desse parcelamento, ela fala da revitalização do setor central de Brasília. Acontece o 2554 

seguinte, revitalização, gente, que está proposto no PDOT se refere a proteção do patrimônio. 2555 

Acontece que a proteção do patrimônio não se refere a aumento de gabarito e nem parcelamento. 2556 

Pode mudar. Aqui vocês pode ver a área em vermelho e o correspondente dela… A área em 2557 

vermelho é um lote, 85 mil metros quadrados. E o correspondente do lado sul. Vocês veem que 2558 

pega a área do parque de Brasília, pega a SGAN. Pode passar, por favor. Vocês veem em 2559 

vermelho a pequena intervenção proposta pela TERRACAP. Vocês imaginam esses edifícios em 2560 

altura, o impacto que isso teria na nossa cidade, na nossa amada Brasília, o impacto de trânsito, o 2561 

impacto de infraestrutura, de imagem, enfim. Então, essa vista aérea é uma simulação que mostra 2562 

a área e a dimensão desproporcional do lote em relação aos demais, é um lote só apenas e a área 2563 

central e principalmente em relação às áreas próximas. Tem-se uma ideia do dano que a 2564 

verticalização dos edifícios nesse ponto da cidade faria com a harmonia do conjunto. Gente, a 2565 

imagem mostra, não é? A imagem mostra. Qualquer arquiteto recém-formado, que é capaz de ler 2566 

uma norma, vê que isso não é permitido. Pode passar. A proposta da 901 Norte diz respeito às lei 2567 

que regem a cidade, violenta o processo decisório democrático e transparente em Brasília. Como 2568 

a sociedade não está tendo acesso a isso? Como que isso pode ter uma audiência de desafetação 2569 

de área pública. Vai ter uma audiência no mês que vem, uma audiência de desafetação de área 2570 

pública. Para que, gente? Para criar o lote. Já vai ser criado o lote. Como. Pode passar, por favor. 2571 

O PPCUB faz sentido se Brasília perder o título de patrimônio cultural da humanidade? Faz 2572 

sentido estarmos todos aqui? A equipe técnica da SEDHAB está sentada e todos nós aqui 2573 

discutindo o PPCUB se não existir mais patrimônio tombado a ser defendido?  2574 

 2575 

(intervenção fora do microfone) 2576 

 2577 

Laila – Faz sentido se não tiver mais patrimônio? Se a UNESCO tiver conhecimento disso e não 2578 

tiver mais patrimônio a ser tombado, mais a ser respeitado? Não faz sentido. Então, eu coloco 2579 

isso para vocês. A sociedade civil organizada em Brasília precisa tomar conhecimento disso que 2580 
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está acontecendo e é muito importante que haja transparência nos processos decisórios e de 2581 

gestão urbana em Brasília.  2582 

 2583 

[aplausos]  2584 

 2585 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – A próxima pessoa inscrita…  2586 

 2587 

(intervenção fora do microfone) 2588 

 2589 

[aplausos] 2590 

 2591 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Tá bem. Então, eu vou explicar. Eu só vou tentar 2592 

entender o que aconteceu agora? Eu tinha chamado um conjunto de pessoas porque entendi que a 2593 

Laila falaria por todos. Então, ela falou nove minutos porque a informação que eu tinha que eram 2594 

três pessoas. Quem eram as três pessoas Laila?  2595 

 2596 

(intervenção fora do microfone) 2597 

 2598 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Ah. Entendi. Aí vocês tem mais seis minutos agora. Tá 2599 

certo. Tá bom. É porque… Não. A Laila tinha três e eles cederam seis dos dois, cada um dos dois 2600 

tem seis.  2601 

 2602 

(intervenção fora do microfone) 2603 

 2604 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – É isso querido. É que ela é seis, a Vera Ramos e é do 2605 

Instituto Histórico e Geográfico. O Paulo é do IAB e o que eles fizeram? Eles queriam tratar de 2606 

um assunto juntos e recombinaram o tempo. Ninguém está tirando o tempo de ninguém. Vai lá. 2607 

Pode vir Vera.  2608 

 2609 

[aplausos] 2610 

 2611 

Vera Ramos (Instituto Histórico e Geográfico) – Gente, eu vou falar boa tarde a todos. Eu 2612 

quero falar rápido. O Instituto Histórico e Geográfico apoia integralmente esse manifesto dos 2613 

urbanistas por Brasília e está de acordo e é contra essa alteração, essa proposta prevista, que está 2614 

em andamento. Eu quero fazer algumas observações muito rapidamente, nos poucos minutos, 2615 

sobre o PPCUB, que eu vi aqui. Uma preocupação e uma dúvida. Depois quero solicitar 2616 
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esclarecimentos com relação à área de entorno. Essas subáreas propostas, pelo que eu entendi, 2617 

que foi dito e que está no site, elas serão depois regulamentadas nas LUOS, na Lei de Uso e 2618 

Ocupação do solo, a partir de algumas diretrizes que estão sendo colocadas. E aí fica uma 2619 

preocupação… as pessoas que estão compondo o grupo de trabalho da LUOS, eles tem essa 2620 

sensibilidade, esse conhecimento para estabelecer esses parâmetros de proteção, porque é bom 2621 

que se diga o seguinte: a área de entorno não é tombada, mas ela tem restrições. Então, a 2622 

legislação exige que todo bem tombado seja uma estátua, uma casa, ou uma cidade, tem uma 2623 

área de entorno. Então, ela não é… não são objetos de tombamento, mas tem restrições. Então, 2624 

fica uma preocupação minha se na elaboração dessa LUOS… Essa LUOS vai ter esse 2625 

acompanhamento ou essa… Vai dessa forma que atenda essas diretrizes que estão sendo 2626 

colocadas aqui? Outra preocupação é com a questão dos conceitos, que Brasília, o tombamento 2627 

de Brasília é forma e conceito. Então, nós temos conceitos muito importantes e que eles têm que 2628 

ser sempre enfatizados. O conceito de morar numa superquadra, por exemplo. Não é só a forma, 2629 

o gabarito ou o sistema viário, o verde. Tem a conceituação do novo modo de morar numa 2630 

superquadra, a tranquilidade urbana, a semelhança  mais próxima possível de morar em 2631 

apartamento, mas ter um quintal próximo. São conceitos. É conceito do nosso urbanismo. O 2632 

urbanismo de Brasília é um urbanismo ético. Por quê? Porque ele prevalece, prevalecem os 2633 

espaços públicos em detrimento dos espaços privados. Dentro de uma superquadra apenas são 2634 

15% de área privada e 85% de área pública. Privada com o parênteses de que o pilotis é uma área 2635 

pública e privada ao mesmo tempo. Então, esses 15% ainda são um pouco menos. Esse conceito 2636 

de urbanismo ético, ele percorre a cidade toda. Isso é um conceito muito importante. O outro 2637 

conceito da unidade de vizinhança e uma série de outras coisas. E o que eu não escutei aqui foi a 2638 

palavra resgate. Esse resgate das distorções e é bom que se diga que o plano urbanístico de 2639 

Brasília não foi executado na sua plenitude. Então, o que eu espero de um plano de preservação é 2640 

resgate no que for possível. E outra coisa, no que for possível não. Se fazer os esforços nesse 2641 

sentido. Outra coisa que eu queria dizer é com relação às escalas, que o enfoque, o objeto do 2642 

tombamento são as escalas. Então, gostaria de ver esse enfoque das escalas mais presentes nesse 2643 

plano e, no mais, são uma serie de ouras coisas. Outra coisa é o plantio de árvores. Gostaria 2644 

também de ver um incentivo e uma determinação. Determinação contra esse cronograma de 2645 

ações de revitalização, qual o setor que vai começar primeiro. Não adianta a gente falar que quer 2646 

revitalizar muitos outros, porque há muitos anos se fala isso e não sai do papel. Então, vamos 2647 

objetivar ações de regularização, tipo, que falasse do Cruzeiro ou de outras áreas. Vamos 2648 

estabelecer cronogramas. De repe… O plano pode fazer isso. Para poder tirar do papel uma série 2649 

de projetos e propostas que existem desde a época, estão constan… Constam desde os 2650 

documentos e da legislação de proteção, que é a Portaria 314, Decreto 10.829, Brasília 2651 
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Revisitada, o Relatório do Plano Piloto, muitas coisas que estão sendo colocadas aqui estão lá há 2652 

50 anos. Então, eu gostaria de ações no sentido de tirar do papel. E muito obrigado a todos.  2653 

 2654 

[aplausos]  2655 

 2656 

Paulo Henrique Paranhos (Instituto dos Arquitetos do Brasil) – Alô. Antes de mais nada eu 2657 

quero dizer que o IAB… Não preciso dizer que o IAB apoia integralmente essa iniciativa 2658 

legitimamente popular. Não foi uma iniciativa de nenhuma entidade, senão dos colegas 2659 

urbanistas por Brasília de fato. Quero que seja legitimada essa postura deles. Não gostaria que 2660 

ficasse escondida atrás do IAB essa iniciativa. Se fosse a nossa iniciativa, faríamos com o maior 2661 

prazer, pela sua legitimidade, mas gostaríamos de elogiá-los pela iniciativa. E, para concluir, 2662 

queria agradecer a atenção de todos e dizer que o IAB entende que a questão do patrimônio é 2663 

uma questão de governo. É uma questão de estado. Se nós não reivindicarmos um 2664 

posicionamento claro do Governo Federal e do senhor Governador Agnelo Queiroz para essa 2665 

questão, nós podemos, muitas vezes, perder o nosso tempo, como já aconteceu em outros 2666 

momentos. O trabalho da equipe é um trabalho magnífico, muito bom. Fico feliz em saber que os 2667 

colegas que estão trabalhando na equipe e no governo estão trabalhando com tamanha seriedade 2668 

e com tamanho compromisso. As nossas conversas têm avançado e nós temos nos aproximado 2669 

da Secretaria não por outro motivo. Acho que a questão do debate é importantíssima. Elogio o 2670 

Secretário Magela por isso, mas quero dizer que nós entendemos que isso realmente vai adiante, 2671 

quando a questão do VLT, quando a surpresa do VLP, quando a questão da Copa não ficar 2672 

descolada da nossa realidade, do nosso dia a dia, do nosso debate. Se o IAB, que foi indicado 2673 

pela UNESCO junto com a Universidade de Brasília, não participar desse debate, como não 2674 

participou da questão do VLP, como não participou da questão do VLT, como não está 2675 

participando da questão da Copa, eu não acredito na preservação do nosso patrimônio e, nesse 2676 

caso, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Muito obrigado.  2677 

 2678 

[aplausos] 2679 

 2680 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – A próxima inscrita é a Bianca Régia e, em seguida, 2681 

Loir.  2682 

 2683 

Biacna Régia – Boa tarde a todos. Bom. Eu estou repre… Meu nome é Bianca e eu represento 2684 

uma associação de patinação de velocidade. Então, eu vim aqui trazer um pouco da necessidade 2685 

do esporte, que também, por mais que não seja tão importante quanto todas essa reivindicações 2686 

que foram trazidas aqui. Eu até me comovi, fiquei muito interessada em muita coisa que vi, 2687 
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principalmente essa última, que eu fiquei: poxa, quem é que vai proibir esse negócio mesmo? 2688 

Quem é? Quem é a pessoa? Assim, são eles. Quem é? Não sei. Mas, bom. Então, eu represento 2689 

essa equipe de patinação de velocidade, que é um esporte mundialmente valorizado por ser até 2690 

mesmo um transporte não poluente. Muita gente usa o patins como meio de transporte. Não aqui 2691 

em Brasília, porque a gente tem muita dificuldade. O Trânsito está difícil. Até a bicicleta, 2692 

coitada, tem dificuldade em se movimentar, ter a mobilidade da bicicleta é difícil. O pessoal da 2693 

Rodas da Paz nem estão aqui dessa vez, enfim. Então, o que a gente… O que eu vim pedir foi 2694 

ampliação de uso de áreas públicas para o esporte, porque no Plano Piloto, o que a gente tem? A 2695 

gente tem áreas para quadras poliesportivas e as quadras poliesportivas basicamente restritivas à 2696 

bola, basquete, handball, ou seja, quadras pavimentadas aonde a bola é utilizada. E as quadras de 2697 

área, onde já também a bola é utilizada, futvoley, futebol. E não tem uma infraestrutura para 2698 

nenhum outro tipo de esporte, não só para o patins, que é no caso que eu estou representando 2699 

aqui, mas para outros esportes. Então, eu vim aqui pedir a – como é que eu vou dizer – análise de 2700 

espaços públicos destinados a esporte para não só a área de bola, para o esporte bola. Então, a 2701 

gente vê que tem uma pouca diversidade de esporte promovido pelo espaço público. Bom. E no 2702 

caso, o nosso esporte precisa de uma pavimentação baixa, térrea, simples, é bem simples, mas a 2703 

gente precisa de ajuda, lógico, do poder público. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo. Quanto 2704 

tempo tenho? Três minutos ainda? É? De um minuto. Eu não sei se meu amigo vai conseguir. 2705 

Que mostra um pouquinho desse esporte. É um esporte recreativo, porque ele não é um esporte 2706 

olímpico ainda. Ele perdeu no último pleito de entrada para esporte olímpico, para o rúgbi e golf. 2707 

Então, assim… É. São prioridades e, bom… É um esporte muito interessante, porque é um 2708 

esporte de equipe, é individual e de equipe ao mesmo tempo. Pode rodar? Ah! Deu um pau. Ok. 2709 

Então, fica o convite para vocês… A gente roda. Fica um convite para vocês se interessarem e 2710 

ver na internet patinação de velocidade. Ele se assemelha à patinação no gelo. É a mesma 2711 

proposta, curva, velocidade, circuito, só que sobre rodas, no asfalto ou em piso pavimentado. 2712 

Obrigada.  2713 

 2714 

[aplausos] 2715 

 2716 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Loir. A Loir, então, vai falar por duas superquadras.  2717 

 2718 

Loir – Na realidade, eu… 2719 

 2720 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Desculpe. Em seguida é Luís Torele.  2721 

 2722 
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Loir – Na realidade, eu vou falar por duas quadras das 700 Sul. Eu queria agradecer a presença 2723 

do Secretário, agradecer a sensibilidade da equipe da SEDHAB em considerar os argumentos das 2724 

quadras 700 Sul. Uma coisa que a gente, em várias audiências, desde o PDOT, nós estamos 2725 

sugerindo que as pousadas, hotelaria popular fique nas 500, que já é uma área mista, e nas 700 2726 

Norte, que também é área mista. Não faz sentido coloca-los longe, senão o problema não vai sair 2727 

das 700. Vai continuar a mesma coisa. Outra sugestão que eu queria dar é o seguinte. Sugestão 2728 

não. Um pedido mesmo. Porque não há razão de ter o PPCUB desalinhado do POT. O PDOT já 2729 

veio para essa casa legislativa com a proposta de uso misto para as 700. Então, agora, nós 2730 

estamos conseguindo entrar num acordo com a equipe da SEDHAB para não haver uso misto nas 2731 

700. Então, nós temos que corrigir essa citação do PDOT. Outra coisa no PDOT é que o PDOT 2732 

tem detalhado muito algumas matérias que são instrumentos de outras leis, como a de uso do 2733 

solo e a do próprio PPCUB. Então, ela começa a detalhar, acaba um pouco… Acaba não. 2734 

Acabou bastante o espaço de discussão dessas outras normas. Então, nós precisamos fazer esse 2735 

realinhamento. Quando a gente faz a lei tanto do PDOT quanto do PPCUB, eu estava até outro 2736 

dia falando com o Doutor Graco sobre isso, tem muitas leis aqui no Brasil, algumas bastante… 2737 

isso aqui do GDF. A gente propõe várias coisas. Tem várias definições, várias limitações, mas 2738 

ninguém prevê o que acontece com quem não obedece. Não pode isso, só pode aquilo, não pode 2739 

isso, não pode aquilo. E quem continua fazendo, acontece o que? Na mesma lei tem que ser 2740 

prevista a coerção para quem desobedece a lei. Qual é a punição? Outra coisa que encarece 2741 

muito já decorrente depois desse PPCUB seria urgente um código de postura. Eu tenho um do 2742 

mato grosso. Depois eu posso até mandar para alguns de vocês, que é um exemplo de manual de 2743 

código de postura. Nós vemos o seguinte. Esse negócio de não pode aqui em Brasília há muito 2744 

tempo que existe e há muito tempo que as pessoas burlam o tempo todo. Não é por falta de 2745 

norma que Brasília está nessa bagunça e nem por falta de denúncia. Então, nós precisamos de um 2746 

órgão de fiscalização efetivo, eficaz, porque denunciar nós já estamos cansados. Por exemplo, o 2747 

que aconte… A gente chega lá na AGEFIS, ela começa a dar desculpa. Ah, porque entraram com 2748 

embargo, entraram com recurso. Existe autuação, existe o auto de embargo. Existe depois o 2749 

recurso que a pessoa entra, mas só que não existe… O que eu falo é deficiência da legislação. 2750 

Não existe prazo para a AGEFIS, para ela responder esse recurso. A lei tem que prever. 2751 

Acontece isso com quem não cumpre a lei. Se for multa, você tem recurso, depois tem. O órgão 2752 

tem que ter no máximo 15 dias para responder esse recurso, senão a lei é ineficaz, é a famosa 2753 

ineficácia legal, a lei que não pega. Então, a área de contorno que falaram aqui antes, eu acho de 2754 

vital importância. Não adianta a gente tombar, a gente falar só do miolo tombado, porque nós 2755 

temos preservações a fazer no entorno. Senão nós vamos ser sufocados. Acontece… A maior 2756 

grilagem de Brasília está nessa área. O pessoal que tira vantagem dividindo lotes. O lote é um 2757 

pouquinho maior. Não. Vou dividir. E daí começa a adensar de uma tal forma que fica sem saída. 2758 
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Eu não escutei também uma proposta relativa ao Lago Sul, porque eu conheço ali a 29. No Lago 2759 

sul tem fundos com fundos que tem uma área pública no meio. Todo mundo toma conta dessa 2760 

área, porque se não tomar ali a terra é de ninguém. Não tem nem saída, nem entrada e aquilo ali 2761 

está… É área pública. Outra coisa que eu estou preocupada é o seguinte. Todo mundo fala em 2762 

aumentar o número de estacionamento. Ontem eu estive aqui numa abertura da frente 2763 

parlamentar da mobilidade sustentável e Brasília está sufocada de carro. É claro que todo mundo 2764 

tem direito de ter carro. Agora, o carro não carrega muitas vezes uma pessoa. Então, nós temos 2765 

que pensar em melhorar o transporte público, muito e dar qualidade, porque as pessoas possam 2766 

optar pelo transporte. Está se pensando em fazer mais ciclovias, porque Brasília não está 2767 

suportando o tanto de veículo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção. Todo mundo fala: o 2768 

governo tem que tomar isso; o governo tem que fazer aquilo; o governo tem que fazer assado. 2769 

Não estou defendendo o governo, mas eu estou colocando os pingos nos is. Em qualquer 2770 

município que a gente vê por aí morador tem responsabilidade. Aqui eu não vejo. Aqui a gente 2771 

precisa de gari para varrer calçada, porque o morador não abre a sua porta para varrer a calçada. 2772 

Nos municípios, calçada é responsabilidade do morador. Se acontecer um acidente na frente da 2773 

sua casa o responsável é o morador. Só que ele não pode fazer a calçada do jeito que ele quer. 2774 

Por isso precisa do código de postura. Então, a preservação do bem tombado está na 2775 

constituição. É obrigação do estado, mas é com a contribuição de todos. Todos nós somos 2776 

responsáveis. Todos nós. Então, eu queria que as pessoas, por exemplo, andassem de vez em 2777 

quando nas 700. Aqui foi algumas fotografias das 700. O abuso. O abuso. As pessoas levam… 2778 

invadem a área da frente, levam o telhado e fazem uma sala, um quarto lá na frente. E tem gente 2779 

que cobre de zinco. Fica parecendo galinheiro gente. Fica parecendo galinheiro. Então, eu acho 2780 

que é uma obrigação de todos nós fazemos isso. Agora, eu só queria fazer uma observação 2781 

quanto aos slides aqui. A AP5, ela está diferenciada das outras nas 706/707. Eu tenho impressão 2782 

que é por causa da conformidade do desenho da arquitetura, que elas são paralelas e existem três 2783 

praças ness período, AP Gregária, a UP1 e UP2, eu queria que vocês vissem, porque a legenda 2784 

está diferente do carimbo do desenho. E a área… tem uma aqui de áreas de preservação 2785 

propostas. As cores estão tão parecidas que está difícil da gente… Pode coloca rum rosa, um 2786 

amarelo, um laranja. Acho que fica mais fácil da gente ver de longe. Obrigada.  2787 

 2788 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Então, o Luís vai ser substituído pelo Denis e o 2789 

próximo é o José César. Por favor. O José está por aí. O José César. Está.  2790 

 2791 

Denis – Boa tarde. Eu cumprimento aqui a equipe da SEDHAB, o Secretário e a equipe técnica, 2792 

que coordenada pelo Décio. E quero dizer que acho que a equipe avançou inclusive nesse 2793 

prognóstico. Eu acho que está… Existe um avanço concreto do ponto de vista da concepção das 2794 
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áreas de preservação, da definição de parâmetros e critérios mais claros e concretos, que acho 2795 

que avançam muito em relação ao que hoje nós temos disponível. E eu queria fazer umas 2796 

observações e uma manifestação final. Primeiro, eu quero dizer que eu sou também signatário 2797 

desse manifesto dos colegas urbanistas por Brasília. Eu e mais uma dezena de professores da 2798 

faculdade de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília, que nós entendemos que é um 2799 

absurdo que vem tentando se perpetrar. Eu fiquei muito feliz de saber que a equipe técnica da 2800 

SEDHAB elaborou um parecer contrário ao projeto e eu faço votos, viu Secretário, que essa seja 2801 

a posição do Governo do Distrito Federal. Inclusive, eu queria registrar esse respeito, que a 2802 

portaria 314, no seu artigo nº 11, ela… a Portaria 314 é de 1992 e a NGB nº 01 é de 1986 e é 2803 

interessante que no Artigo 11 da Portaria 314 está bem claro que ficam mantidos os critérios de 2804 

ocupação aplicados pela administração nessa data, ou seja, continua válida a NGB nº 01 de 1986. 2805 

O segundo ponto que eu queria comentar é o seguinte. Muito embora existam algumas menções 2806 

na apresentação que foi feita, do meu ponto de vista técnico eu penso que é impossível e acho 2807 

que a equipe compartilha dessa concepção. Não é razoável se elaborar uma política e um plano 2808 

de preservação desconectado de uma política de desenvolvimento urbano. Da mesma maneira 2809 

que não é razoável elaborar política e plano de preservação desconectado de uma política de 2810 

transporte e mobilidade urbana. Muito embora apareçam algumas sinalizações, eu quero propor 2811 

mais concretamente que o PPCUB tenha um capítulo, ou um título, ou uma sessão aonde se 2812 

defina com clareza como o plano se vincula com o PDOT. Ainda que eu pessoalmente tenha 2813 

inúmeras discordâncias do PDOT. E da mesma maneira eu penso que deve haver um capítulo ou 2814 

sessão que diga claramente como a política e o plano de preservação dialogam com o PDTU, 2815 

embora eu, particularmente, também discorde muito mais inclusive do PDTU do que do PDOT. 2816 

Embora eu discorde dos dois efetivamente. Eu peço que seja registrado em ata essa proposta de 2817 

inclusão. Eu quero também sugerir que o PPCUB estabeleça um posicionamento contrário à 2818 

criação da nova quadra residencial das 500 na expansão da expansão do Sudoeste. Do meu ponto 2819 

de vista…  2820 

 2821 

[aplausos] 2822 

 2823 

Denis – Do meu ponto de vista, está ali na beira do Eixo Monumental, naquela área redonda, do 2824 

instituto de meteo… Do meu ponto de vista, o esforço do PPCUB é não ser casuístico. É 2825 

estabelecer regras claras, duradouras, que não sejam erráticas, que tenham permanência e, do 2826 

meu ponto de vista, a aprovação daquela quadra se deu exatamente dessa forma 2827 

equivocadamente casuística. Eu quero sugerir também aos colegas que o PPCUB reúna o 2828 

conjunto de diretrizes urbanísticas e paisagísticas que a Rejane apresentou aqui, do ponto de 2829 

vista da perspectiva de revitalização da W3 Sul e Norte. Eu quero sugerir que eles sejam 2830 
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detalhados, que eles deverão ser detalhados como uma proposta de operação urbana para a W3 2831 

Sul e Norte, uma operação urbana específica, que deverá ser objeto de lei própria, de estudo de 2832 

impacto de vizinhança própria, de audiência pública própria, para a gente não tratar no varejo 2833 

uma série de diretrizes picotadas e fragmentadas de tratamento da W3. Eu penso que ela deve ter 2834 

o tratamento com esse instrumento, uma operação urbana efetivamente. Eu queria fazer duas 2835 

perguntas finais. Primeiro, eu quero saber o seguinte. Gostaria que a equipe esclarecesse como é 2836 

que o PPCUB vai tratar de todo esse cipoal de NGBs que existem vigentes, coincidência na área 2837 

tombada, inclusive a NGB 01, se vai ser consolidada, e a LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do 2838 

Solo na área tombada e se vai ter incidência também o PPCUB no código de obras e edificações 2839 

e no Plano Diretor de Publicidade, que eu penso que deve ser atualizado à luz das políticas de 2840 

preservação propostas no PPCUB. Eu também queria saber qual a posição sobre o projeto de 2841 

estacionamento subterrâneo para a esplanada. Quais são as diretrizes para isso. Eu, 2842 

pessoalmente, quero deixar claro. Eu sou contra o projeto de estacionamento subterrâneo da 2843 

Esplanada. Acho ele um equivoce completo do ponto de vista d euma política de 2844 

desenvolvimento urbano e de mobilidade urbana. Só para terminar essa intervenção, eu quero 2845 

deixar claro aqui o meu repúdio às palavras explicitadas aqui de manhã pelo Superintendente do 2846 

IPHAN de Brasília. Eu penso que a visão de preservação, a visão de cidade que foi expressa aqui 2847 

pela superintendência do IPHAN de Brasília, é uma visão retrograda, conservadora, 2848 

preconceituosa e elitista e a cidade não merece essa visão da superintendência do IPHAN. Muito 2849 

obrigado.    2850 

 2851 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – O próximo é o José César. Em seguida Leiliane 2852 

Rebouças.  2853 

 2854 

José César – Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade de 2855 

expressar aqui o pensamento do Movimento de Defesa do Cruzeiro. Esse movimento foi criada 2856 

por uma coisa parecida com essa aqui. Esse aqui é o Elber, que está aqui presente, recebeu 2857 

ontem, que é mais um auto de demolição e uma multa em função até de estar dentro de uma lei, 2858 

que vigeu por dez anos, caiu em 2009, caiu em desgraça em 2009 e deixou um monte de gente lá 2859 

na comunidade fora da lei. Só que é uma situação que aquela lei de 97 regularizava uma situação 2860 

que já tinha 20 anos. E, agora, mais de 30 anos depois, todo mundo já com essas coisas 2861 

consolidadas pacificamente entre as pessoas, vem essa questão jurídica e as pessoas estão sendo 2862 

cobradas, por uma AGEFIS, que ocupa um prédio que parece que também é irregular. Então, eu 2863 

gostaria aqui de colocar algumas propostas que foram colocadas aqui em cima de três perguntas, 2864 

três questões formuladas pela professora Sueli, que está fazendo alguns textos junto à federação 2865 

em defesa do DF, com a qual a gente está discutindo. Afinal, o que do projeto original deverá 2866 
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permanecer intacto? Eu falo aqui da AP 10, UP10, que aqui seria o Cruzeiro Velho. Bem. 2867 

Manter a densidade demográfica atual. A gente já tem problema com questão de carro, de coisa 2868 

lá. Se… Como foi colocado aqui no primeiro documento base da última assembleia, da última 2869 

audiência, se aumentar a densidade, aumentar a quantidade, deixar de ser unifamiliar, vai dobrar 2870 

e a gente vai ter mais problema. Segundo ponto, manter a função das edificações e dos 2871 

logradouros públicos, bem como a NGB em vigor, que, aliás, é de autoria do Secretário aqui. O 2872 

que poderá ser flexibilizado, onde, em que níveis e aspectos? Bom, regularizar a área ocupada 2873 

pelas residências, para que todos tenham a segurança jurídica, porque está todo mundo na 2874 

insegurança jurídica, conforme projeto de lei debatido pela comunidade com a 2875 

SEDUMA/SEDHAB, ora em análise no IPHAN. Gente, a gente já fez mais de 20 assembleias. 2876 

Cada assembleia são mais de 100 pessoas. Uma ou outra teve menos que essas 100 pessoas e 2877 

provocamos alguns debates, provocamos até uma audiência extra da região com o pessoal aqui, 2878 

por quê? Porque essa interferência, ela vai mexer com a vida de mais 80, talvez mais de 90% dos 2879 

moradores ali. E muitas das interferências foram até provocadas pelo poder público ou pelas 2880 

concessionárias. Então, tem que se fazer alguma coisa compatível aí. Bom. O que deve ser 2881 

corrigido, retirado, resgatado? Um, melhoria na acessibilidade dos pedestres, nivelamento das 2882 

calçadas, programas de mobilidade urbana, tal como a implantação de ciclovias no entorno da 2883 

RA e de ligação com o centro e as pontas sul e norte do Plano Piloto. Olha, gente, quem está 2884 

falando aqui é um cara que sempre morou no Cruzeiro, passou cinco anos e alguma coisa 2885 

estudando na universidade de Brasília e fui todo esse tempo de bicicleta para a Universidade. 2886 

Alguns colegas aqui até são testemunhas. Agora. Hoje está muito mais difícil de fazer isso e 2887 

espaço para fazer a ciclovia de ligação entre aquela comunidade e o centro e as pontas da cidade 2888 

não é o que falta. Dois, iluminação dos becos. Os becos iluminados que existem no cruzeiro 2889 

foram feitos com postes reciclados na época do Cistovam Buarque. É um programa que dá para 2890 

continuar e dá para fazer. Um problema de segurança que a gente tem é a iluminação dos becos. 2891 

A CEB diz que se tiver três metros eles pegam e conseguem fazer. Os becos tem 10 metros 2892 

originalmente. Hoje, se tiver beco de dez metros, tem meio beco de dez metros, porque não tem 2893 

mais beco de dez metros. Outra coisa, troca da fiação aérea por fiação subterrânea, com 2894 

implantação de postes metálicos, o que aumenta a área de circulação das calçadas. Porque o que 2895 

aconteceu lá? Os postes tem 40 centímetros de largura e a CEB e outras concessionárias pede 2896 

para o morador colocar um cano ali do lado. Tem poste com mais de 10 canos em volta. Fica 2897 

aquela coisa. O espaço já é pequeno, diminui mais ainda, o espaço do pedestre diminui mais 2898 

ainda. O poste metálico, a gente sabe que ele é bem menor. Vai aumentar um pouco o espaço ali. 2899 

Implantação de calçadas niveladas, adequada circulação de idosos, crianças, mães, carrinhos de 2900 

bebe, carrinho de compra, cadeirantes. Sete, incorporar ao FUNDURB os recursos oriundos da 2901 

outorga onerosa prevista no referido projeto de lei, porque de algum lugar tem que sair essas 2902 
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melhorias e a gente pensa que seria o FUNDURB. Oito, implantar circuitos cicloviários em todo 2903 

o entorno da RA XI, Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, bem como sua interligação com a área 2904 

central da cidade final, Sul e Norte. Nove, revitalizar o comércio local do Cruzeiro Center, 2905 

conforme proposta debatida pelos moradores e comerciantes. Dez, implantar de fato a escala 2906 

bucólica no entorno da RA XI, arborização, calçada e ciclovia. Onze, promover o estímulo para 2907 

o aumento da permeabilidade do solo nas ocupações regulamentadas e não impor um aumento de 2908 

permeabilidade. Bom. Aí como a Rejane colocou aquela proposta de incentivo fiscal para os 2909 

comerciantes melhorarem as fachadas, eu, pessoalmente, acho que a gente poderia trabalhar a 2910 

mesma proposta em relação ao recuo que deve ser… Alguns recuos que devem ser feitos para 2911 

alguns moradores para melhorar a circulação. Obrigado.  2912 

 2913 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – A última fala nessa rodada é da Leiliane e a gente, em 2914 

seguida, vai passar a palavra para a mesa, para debater as questões.  2915 

 2916 

Leiliane Rebouças – Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria que nesse 2917 

auditório se levantassem quem é morador da Vila Planalto e da Vila Telebrasília. Como vocês 2918 

podem ver a única representante dos moradores da vila planalto, uma população de 15 mil 2919 

habitantes sou eu e não existe aqui nenhum representante da Vila Telebrasília, nesse fórum aqui, 2920 

nessa audiência que vem falar do Plano Piloto como um todo. E também quero saber, tem algum 2921 

morador do Sudoeste aqui? Só um, dois, três. Qual a população do Sudoeste? Nunca antes na 2922 

história dessa cidade a sociedade foi tão convidada a participar de processos de participação 2923 

social democrática. Afinal, a construção coletiva de políticas públicas tem que expressar os 2924 

anseios da sociedade. O interessante é que tudo já vem pronto. A sociedade é figuração para 2925 

referendar e legitimar o que já foi decidido. Nós tiramos a foto e está tudo pronto, inclusive a 2926 

propaganda. Gostaria também de pedir que alguns representantes aqui da nossa Câmara 2927 

Legislativa e representantes das assessorias dos deputados se levantassem para a gente saber 2928 

quantos que tem aqui. Um, dois. Nós temos 24 depu… três, quatro. São 24 representantes na 2929 

Câmara Legislativa, esse PPCUB vai para a Câmara Legislativa ser votado e eu peço a vocês que 2930 

estão aqui, que prestem atenção no que vai ser feito na votação desse PPCUB, porque era 2931 

obrigação dos nossos representantes estarem aqui ou mandarem os seus assessores para ouvir o 2932 

que a sociedade quer. Eu sou representante do Adote um Distrital, que fiscaliza ações do 2933 

Legislativo e estou aqui só observando, cadê os nossos parlamentares? Outra coisa, tem algum 2934 

representante aqui do Ministério Público e do Judiciário? Não tem, não é? Porque todas as coisas 2935 

que acontecem nessa cidade acontece por corrupção. É a corrupção do morador, que vai 2936 

modificando tudo e não obedece as leis. Isso, na Vila Planalto, em todo lugar dessa cidade, é a 2937 

corrupção dos próprios órgãos que tem que fiscalizar as coisas erradas dessa cidade, como nós 2938 
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vimos agora a AGEFIS sendo denunciada. É a corrupção de quem frequenta aqui essa casa ou 2939 

frequentou essa casa e vai aprovando as coisas de acordo com os interesses sabe se lá de quem. E 2940 

eu gostaria de falar também sobre a Vila Planalto. É o seguinte. Nós… Essa já é a segunda ou 2941 

terceira vez que eu peço uma reunião com todas as vilas. Porque nós temos ações que são 2942 

pontuais, que devem ser discutidas aqui. Por exemplo, a restauração dos espaços de memória, 2943 

que não são só essas casinhas que mostraram. E uma coisa muito grave. A Vila Planalto, ela está 2944 

sendo ampliada, ampliada e vai contra a própria recomendação da UNESCO, indo contra o 2945 

próprio tombamento de Brasília e contra o próprio tombamento da Vila Planalto como 2946 

patrimônio histórico de Brasília. E ninguém faz nada, por essas razões que eu já falei aqui da 2947 

corrupção. Cadê a AGEFIS? Cadê o IPHAN? Cadê o IPHAN? O representante falou aqui o que 2948 

fizeram com a Vila Planalto é um crime. É um crime de fato. Mas cadê o Ministério Público? Se 2949 

o Ministério Público dessa cidade funcionasse de fato já haveria contra o Governo do Distrito 2950 

Federal uma ação civil pública por omissão e dano ao patrimônio cultural. Outra coisa, se fosse 2951 

séria mesma a preservação de Brasília aqui os nossos parlamentares já teriam feito algumas 2952 

CPIs. Aliás, se tivesse alguma aqui, algum parlamentar, eu até pediria uma CPI da AGEFIS. 2953 

Porque não. Será que só houve corrupção agora? E se a gente fizer uma CPI de alguns anos para 2954 

cá? Será que não tem mais coisas para serem descobertas? Eu só queria terminar dizendo: no dia 2955 

que essa cidade, por não seguir as recomendações da UNESCO, que não estão sendo seguidas e 2956 

todo mundo aqui sabe, ela entrar na lista de patrimônio em risco, quem vai responder é a 2957 

Presidente Dilma, não é o Governo do Distrito Federal não, porque esse país é quem vai ser 2958 

envergonhado perante os outros países que assinam… que estão também nas listas de patrimônio 2959 

mundial. Muito obrigada e uma boa tarde. 2960 

 2961 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Nós vamos ouvir agora os comentários da mesa sobre 2962 

as questões levantadas. Por favor Rafael.   2963 

 2964 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Antes de repassar aos colegas de trabalho da SEDHAB e da 2965 

RS aqui, eu gostaria de convidar o Secretário Geraldo Magela para que ele pudesse se dirigir ao 2966 

plenário, já que ele tem um outro compromisso e vai ter que se ausentar dessa audiência e nós 2967 

vamos continuar com ela aqui. Secretário Magela, por favor.   2968 

 2969 

Geraldo Magela (Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 2970 

Federal) – Gostaria muito de ficar até o final, mas, infelizmente, tenho outros compromissos, 2971 

mas, melhor do que eu, tem a equipe para ouvir vocês, certamente, muito melhor do que eu faria. 2972 

Primeiro, eu quero alertar sobre algumas coisas. Eu, pela minha função política, pela minha 2973 

natureza pessoal, valorizo muito o debate e, sobretudo, quando o debate é de confronto de ideias. 2974 
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E considero que é aí que nós encontramos posições de interesse maior, de interesse social. 2975 

Nenhum governo tem sabedoria ou é dono da verdade e, às vezes, também não são 2976 

absolutamente verdadeiras posições que são defendidas por entidades, instituições ou indivíduos. 2977 

Este confronto certamente é salutar e nós aceitamos. Agora, tem que ser de fato de conteúdo. Eu 2978 

abomino e repudio frases de efeitos que, muitas vezes, escondem a incompetência de fazer o 2979 

debate de conteúdo, porque quando o debate é de conteúdo, você critica e aponda o que você 2980 

quer de alternativa. Aí sim é um debate absolutamente legítimo. Aqui está errado e pode ser até 2981 

uma opinião individual. Qualquer um de nós podemos ter opiniões individuais e dizer: aqui eu 2982 

considero que esteja errado, mas eu proponho isso. E, sobretudo, quando nós estamos falando de 2983 

políticas públicas, de legislação. É insuficiente dizer que está errado sem dizer o que se propõe 2984 

como alternativa. Aí eu quero dialogar com a minha última interlocutora aqui, Leiliane. Não é 2985 

verdade que o Governo traz tudo pronto e não ouve. Essa audiência aqui já mostrou que dá… A 2986 

audiência anterior para cá houve alteração e eu considero que a alteração com reflexão. Eu cito o 2987 

PDOT. O PDOT, nós… A revisão… A atualização do PDOT, porque como o Benny disse, a 2988 

Tânia Batella disse, se eu pudesse eu começava o debate do PDOT do zero. Se eu pudesse, eu 2989 

faria todo o processo e até faria o PPCUB do zero também. Quando eu cheguei, o PPCUB estava 2990 

em andamento. Nós tivemos um diálogo com a empresa bastante salutar, quero, inclusive, 2991 

elogiar e saudar a empresa, que foi muito madura para fazer o debate. Refizemos cronograma e 2992 

metodologia, para colocar as coisas. E o próprio Benny reconheceu aqui que houve evolução do 2993 

primeiro momento para cá. Então, o seguinte. Não quer dizer que tudo que nós coloquemos seja 2994 

verdadeiro e podemos alterar, mas não também quer dizer que tudo que nós ouvimos nós temos 2995 

que concordar. Há questões que nós ouviremos e não concordaremos, porque em último caso o 2996 

governo quer fazer o de… Laila, não sai não que eu quero falar para você. Então, há questões 2997 

que certamente nós vamos ouvir e queremos defender o direito de que todos digam o que 2998 

quiserem dizer, respeitosamente, mas não quer dizer que nós vamos concordar com tudo que se 2999 

diz. Agora, vamos ouvir e temos obrigação de fazer isso. Com relação a 901. Me desculpe, Laila, 3000 

me desculpe. Primeira premissa, de que as normas que estão aí não podem ser alteradas. Até a 3001 

Constituição Federal pode ser alterada, desde que se comprove interesse público, interesse social. 3002 

Então, no caso da 901 há um debate que eu considero que é claro que vocês não disseram tudo 3003 

que vocês gostariam de dizer, que o tempo era insuficiente, mas é preciso aprofundar o debate e 3004 

certamente as visões serão confrontantes e distintas e eu quero dizer que nós estamos preparados 3005 

para esse debate, porque há uma convicção nossa de que a 901 vem apromorar o espaço urbano, 3006 

sobretudo o espaço hoteleiro, requalificar, mas nós não queremos olhar só a 901. Negativo… 3007 

nós… 3008 

 3009 

(intervenção fora do microfone) 3010 
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 3011 

Geraldo Magela (Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 3012 

Federal) – Que sociedade? Nós vamos fazer esse debate. Nós vamos fazer esse debate. E 3013 

certamente nós temos projetos de requalificação do setor hoteleiro. Ontem mesmo eu fui discutir 3014 

com o Condetur e pessoas que eram absolutamente críticas, até porque desconheciam muitas das 3015 

informações. A 901. Quando acabou a reunião, disse: bom, não era o que estavam dizendo. 3016 

Existem informações que nós não conhecíamos. Então, sobre a 901 certamente eu quero 3017 

inclusive convidar o grupo urbanistas por Brasília, se não é uma ONG, uma entidade que… Nós 3018 

aceitamos dialogar com grupos. Não importa. Para que vocês… 3019 

 3020 

(intervenção fora do microfone) 3021 

 3022 

Geraldo Magela (Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 3023 

Federal) – Mas nós aceitamos dialogar independentemente de ser organização, formal ou não, 3024 

porque nós reconhecemos legitimidade no debate político e, certamente, vocês estão convidados 3025 

para serem recebidos na Secretaria, quanto para nos receber numa reunião de vocês para 3026 

dialogarmos sobre a 901 e sobre outras questões, não apenas sobre essa. Então, além de convidá-3027 

los, nós queremos também colocar a minha pessoa e o conjunto da nossa equipe para dialogar 3028 

com vocês sobre a 901, sobre revitalização do setor hoteleiro, sobre o setor central, sobre 3029 

absolutamente todas as questões. Para nós, não existe nem tabu e nem dogma, não existe nada 3030 

que seja proibido de ser debatido da nossa secretaria. Aceitamos o debate absolutamente aberto 3031 

com qualquer segmento. Não há nenhuma dúvida. E, aliás, aceitamos, inclusive, o debate 3032 

público. Nós não queremos debater apenas reservadamente. Nada do que nós fazemos não pode 3033 

ser feito e debatido publicamente. Portanto, de forma fraternal, respeitosa, queremos dialogar 3034 

com o grupo urbanistas por Brasília, mas faremos com as convicções que nós temos e elas são 3035 

muito fortes. Com relação à  Eliete sobre o calendário, eu quero dizer o seguinte. A partir de 3036 

agora, o nosso calendário é no dia 1º de fevereiro. Nós estarmos nesta casa entregando o projeto 3037 

de lei que estabelece o Plano de Preservação do Conjunto Urbano Tombado de Brasília. Para 3038 

isso… Primeiro de fevereiro entregar aqui, mas, para isso, nós temos todo um processo que 3039 

precisa a partir de agora a equipe técnica e a empresa vão se debruçar sobre esta audiência 3040 

pública, sobre as reflexões e vai começar a elaboração do projeto de lei. Quando o projeto de lei 3041 

ficar pronto, se não me engano, a previsão é que ele seja finalmente publicado para a audiência 3042 

pública no dia 10 de novembro, para a realização da audiência pública no dia 10 de dezembro. 3043 

Nós temos aí apenas um acerto de datas para ser feito, porque neste dia 10 de dezembro está 3044 

prevista a realização da conferência distrital das cidades. Então, nós temos problemas de datas 3045 

em dezembro porque se jogar muito para perto do final do ano, vocês sabem o que acontece. 3046 
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Então, nós, no mais tardar, será no dia 17 de dezembro, mas a ideia é manter no dia 10 de 3047 

dezembro e mesmo que coincida com a conferência das cidades, mas aí haveria um prejuízo que 3048 

nós não queremos que exista. Então, estamos adaptando, mas o calendário é esse e não há como 3049 

alterar o calendário. O que nós vamos fazer é ter um método de debate que inclua quem quiser 3050 

discutir. Então, nós vamos, a partir de agora, até simultaneamente à elaboração do projeto de lei, 3051 

dialogar com quem quiser dialogar sobre o PPCUB. Então, quem quiser, nós vamos abrir agenda 3052 

para solicitações da sociedade. Então, está aqui, por exemplo, o pessoal das pousadas. Já assumo 3053 

o compromisso de dialogar com vocês. Vocês sabem da nossa posição. Nós não vamos esconder 3054 

que nós somos contra a manutenção das pousadas na W3, mas nós vamos dialogar com vocês 3055 

para encontrar uma solução no médio prazo. Agora, não vamos esconder isso. Essa é uma 3056 

posição de peito aberto. Agora, vamos dialogar de forma fraterna. É nossa obrigação dialogar, 3057 

mas vamos dialogar com a perspectiva de encontrar soluções. Então, já receberei vocês, 3058 

receberei a prefeitura do Conic. Já estou assumindo compromissos públicos aqui. Se a 3059 

universidade, Benny, quiser, nós vamos lá, como vamos receber. O Cruzeiro é o povo que eu 3060 

mais recebo. Eu vou no Cruzeiro tantas vezes. Mas receberei de novo. E nós vamos até tentar, 3061 

porque é o seguinte. Qual é o problema também? È que começa a ter um debate segmentado, 3062 

setorizado e nós queremos, gente, que o Cruzeiro Novo e o Cruzeiro Velho, o Cruzeiro Center 3063 

seja uma coisa só. Que nós possamos olhar a cidade como um todo e não como um pedacinhos 3064 

da cidade. Como Leiliane, nós também já estamos dialogando com a Associação da Vila 3065 

Planalto. Nós queremos vender para as pessoas os terrenos da Vila Planalto, mas queremos 3066 

disciplinar. Por exemplo. Nós vamos combater – eu já disse isso aqui da outra vez – a existência 3067 

de quitinetes na Vila Planalto e vamos ser muito firmes nisso. Ali não é lugar de fazer quitinete. 3068 

Então, eu já… Não. Eu vou… Não. Eu tenho que… Não, eu vou muito lá. Agora, nós não 3069 

podemos… Se tem uma prefeitura, uma associação, nós temos que conversar com quem 3070 

representa a sociedade. Nós não podemos ficar conversando só com indivíduos, os indivíduos se 3071 

manifestam todas as vezes que tiver reuniões públicas, mas nós precisamos dialogar com quem 3072 

representa os segmentos ou a sociedade. Então, o calendário, nós não vamos alterar, mas nós 3073 

vamos garantir o método que quem quiser dialogar com a Secretaria vai ter oportunidade de 3074 

dialogar. Agora, mais do que isso. No dia que nós divulgarmos o projeto de lei na internet, aí nós 3075 

podemos criar inclusive equipes, várias pessoas da equipe dialogando com vários segmentos, 3076 

porque vocês vão ver como vai mudar a forma de discussão a hora que nós tivermos o projeto de 3077 

lei na mão, porque agora nós estamos discutindo diretrizes e teses. Hora que coloca isso na lei e, 3078 

às vezes, uma vírgula mal colocada permite várias interpretações, aí nós começamos a ter 3079 

problema. Então, a hora que nós formatarmos o projeto de lei, como diz no popular, é que o 3080 

bicho vai pegar, porque aí nós vamos… Aí não tem problema da gente fazer cinco reuniões no 3081 

mesmo dia, até chegar na audiência pública, respondendo aquela questão que você colocou lá no 3082 
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início, porque a audiência pública vai arrematar o processo de participação popular no PPCUB, 3083 

do ponto de vista do Executivo. Porque depois que chegar aqui no Legislativo, aí está aberto o 3084 

processo da disputa no Legislativo. Aí o Legislativo age com autonomia de legislativo, vai 3085 

aprovar o que os deputados e as deputadas quiserem aprovar, mas no executivo nós vamos 3086 

cumprir toda a etapa, até para diminuir o tensionamento na medida do possível aqui dentro. 3087 

Porque quanto menos tensionamento tiver mais prática é a votação. Para concluir, portanto. 3088 

Depois de formatado o projeto de lei, nós vamos coloca-lo na internet. Ele vai estar na integra na 3089 

internet e nós vamos receber tantas entidades quantas quiserem apresentar sugestões antes da 3090 

audiência pública, porque pode ser que já na audiência pública a gente já tenha assimilado 3091 

diversas alterações que a população proponha, porque a audiência pública não é só para receber 3092 

sugestões, também pode ser para mostrar alterações que podem ser feitas no decorrer do debate 3093 

prévio entre a convocação e a realização da audiência pública. Para finalizar, gente, eu quero 3094 

dizer a vocês. Eu ouvi algumas pessoas aqui falar sobre perda do título do patrimônio que nós 3095 

temos, patrimônio cultural da humanidade. Gente, olha, se depender do Governador Agnelo 3096 

Queiroz, se depender da nossa Secretaria e nós não estamos aqui com retórica. O que nós 3097 

estamos fazendo é exatamente tentar dar uma normatização que esse risco deixe de existir. Nós 3098 

tivemos certamente em alguns momentos negligência com o tombamento, mas da nossa parte, 3099 

pelo contrário, nós vamos ter vigilância absoluta, sabendo o papel do governo, mas nós sabemos 3100 

que o tombamento, ele tem de ser defendido por todas as instituições. Ele tem que ser defendido 3101 

por todas as instituições. Ele tem que ser defendido e assumido como algo da sociedade e nós, 3102 

certamente, como governo, vamos cumprir a nossa parte porque nós sabemos que este é o título 3103 

mais importante que Brasília tem. Muito obrigado, bom debate e nos encontramos no dia 10 de 3104 

dezembro.  3105 

 3106 

[aplausos] 3107 

 3108 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Só para poder complementar algumas informações que o 3109 

Secretário coloca. A perspectiva é de que no dia 10 de outubro nós consigamos finalizar esse 3110 

produto, o prognóstico, que é o produto que hora é apresentado nessa audiência pública. Nesse 3111 

dia, nós já teremos uma minuta do PLC do Plano de Preservação, que entra em debate tanto entre 3112 

a empresa e a equipe da Secretaria, como nessas reuniões que nós vamos fazer durante esse 3113 

período. E a perspectiva é que no dia 10 de novembro, em se mantendo a data da audiência, ou 3114 

mesmo que a audiência pública do último produto seja posterior, mas a data colocada é a data de 3115 

10 de novembro para a publicação do material no site da Secretaria e para a convocação da 3116 

audiência pública, da 3ª audiência pública, que é do produto do projeto de lei. A perspectiva, 3117 

como o Secretário colocou, é que no dia 1º de fevereiro nós possamos… O Governador possa 3118 
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estar encaminhamento à Câmara Legislativa a mensagem com a minuta do projeto de lei para 3119 

que seja apreciado ainda no primeiro semestre do próximo ano. Já abrindo aqui a bateria de 3120 

respostas, eu gostaria de dizer aos senhores e às senhoras que, enfim, é que não cabe ficar 3121 

falando do passado, mas daquilo que a Secretaria tem passado e na audiência pública anterior eu 3122 

já coloquei isso. Nós temos a compreensão que hoje nós temos s possibilidade de dentro da 3123 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e que agora na reforma administrativa vai 3124 

incorporar regularização no seu nome, de consolidar o que nós temos chamado de ciclo completo 3125 

da política urbana, que é justamente a possibilidade pensar não só os instrumentos de gestão da 3126 

política urbana, mas como implementá-los, implementá-los através não só das ferramentas do 3127 

planejamento urbano e do desenvolvimento territorial, mas também na política de habitação e na 3128 

política de regularização. Então, existe um esforço não só técnico administrativo, mas um 3129 

esforço político da Secretaria para que nós possamos consolidar  os instrumentos que estão em 3130 

discussão, o zoneamento econômico e ecológico, o plano de preservação, a lei de uso e ocupação 3131 

dentro de um processo mais amplo. E aí eu acho que em um determinado momento a Secretaria 3132 

chamará a sociedade para poder debater isso, que é um instrumento de participação que nós 3133 

iniciamos na atualização do PDOT e que se encerra nesse ciclo de governo na revisão do Plano 3134 

de Ordenamento Territorial, que essencialmente o governo tem que enviar à Câmara Legislativa 3135 

em 2014. Então, nesse bojo, nós vamos ter agora um processo de Conferência Distrital 3136 

Extraordinária das Cidades. Eu não sei se tem aí Jussan o calendário da Conferência Distrital. Eu 3137 

acho que a Isabel trouxe. Era importante colocar que vai essencialmente debater temas que vão 3138 

desde a implantação efetiva do sistema de planejamento urbano naquilo que nós temos a 3139 

convicção, que é a esfera de participação popular e da sociedade, que é mais essencial, que são 3140 

as instâncias comunitárias auxiliares, que são os conselhos de planejamento local nas cidades, 3141 

para que cada cidade possa ter o seu conselho local de planejamento em funcionamento, 3142 

perpassando pela institucionalização das unidades de planejamento territorial, fazendo com que 3143 

em 2013, num debate da Conferência, entrando no calendário nacional das conferências, nós 3144 

possamos instituir o conselho distrital das cidades no Distrito Federal como uma instância de 3145 

agregação não só de debate do planejamento e do desenvolvimento territorial, mas que a política 3146 

de mobilidade, saneamento, enfim, toda a parte de estrutura, assim como a política de habitação 3147 

possa ser debatida dentro de um conselho, só um conselho amplo. Então, essa é a perspectiva que 3148 

a Secretaria pressupõe. É um processo participativo e de consolidação de participação social que 3149 

não se esgota e nem começa só na discussão isolada de alguns temas, mas pressupõe, inclusive a 3150 

capacitação da sociedade civil. Nós sabemos que parte da sociedade civil hoje já é equipada com 3151 

os instrumentos necessários para poder fazer um debate sore políticas urbanas, mas esse não é o 3152 

conjunto da sociedade. Nós temos vários outros setores que poderiam estar aqui, hoje, conosco 3153 

debatendo, por exemplo, o plano de preservação e não está porque não está equipado do ponto de 3154 
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vista instrumental mesmo da discussão com aquilo que é fundamental para o fazê-lo. Então, a 3155 

Secretaria tem trabalhado nesse sentido. A partir do ano que vem nós vamos avançar num 3156 

processo inclusive de capacitação tanto de gestores quanto da sociedade civil para debater as 3157 

políticas urbanas. Queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras para o calendário que 3158 

está colocado. Ele inicia a partir do próximo sábado. Será o que nós temos chamado de etapas 3159 

locais, onde nós teremos oficinas apresentando os temas para que a sociedade possa 3160 

compreender aquilo que o governo pretende com a Conferência Distrital Extraordinária. Isso no 3161 

mês de outubro. No mês de novembro, nós teremos os fóruns por unidade de planejamento, com 3162 

os delegados que estão sendo eleitos nessas etapas locais da conferência. A perspectiva é que 3163 

com a chega ao fórum nós já poderemos ter debates de conteúdo e formulação de conteúdo sobre 3164 

os temas propostos, uma vez que a sociedade já vai estar esclarecida sobre cada um desses temas 3165 

e nós finalizaríamos nos dias 8, 9 e 10, fazendo a etapa distrital da Conferência. Tem algumas 3166 

outras questões aqui que são importantes colocar, por exemplo, se colocou aqui a questão do 3167 

Park Way. O Park Way não entra, ele entra na discussão do PPCUB tangenciado, já que nós 3168 

temos a proposta de se criar zonas de amortecimento do sítio tombado, na área de entorno do 3169 

sítio tombado. Mas, essencialmente, as discussões sobre regularização, uso e ocupação e índices 3170 

do Park Way, ele entra na discussão da Lei de Uso e Ocupação, que é um dos temas que estão 3171 

colocados dentro da Conferência das cidades. Então, dessa maneira, o entendimento da 3172 

Secretaria é que o que o Plano de Preservação vai sinalizar para essa área de entorno são 3173 

diretrizes que necessariamente têm que ser tratadas dentro da Lei de Uso e Ocupação, já que é 3174 

ela que define o uso e ocupação para aquelas cidades que não estão sendo colocadas dentro do 3175 

sítio tombado. O Secretário já falou aqui sobre a não extensão do cronograma do PPCUB. Eu 3176 

creio que era isso. Eu acho que não tem nenhum outro que seja relevante que o Secretário não 3177 

tenha anotado aqui. Eu vou passar, então, para a equipe da RS para que ela possa fazer os 3178 

esclarecimentos necessários partir das anotações que fizeram. Em seguida para a equipe da 3179 

SUPLAN para que possa fazer da mesma maneira. Briane.  3180 

 3181 

Briane Bicca (RSP) – Continuando nesse diapasão do Rafael sobre a questão da adequação dos 3182 

demais instrumentos às diretrizes do PPCUB para a área de entorno. Há pelo menos três níveis 3183 

que deverão se adequar àquilo que as diretrizes do PPCUB dizem, que são o próprio PDOT, 3184 

porque há no PDOT também a necessidade de afinar alguns índices, principalmente alguns 3185 

índices na área de entorno, que estão via de regra muito elevados para atender as questões da 3186 

preservação, a própria LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que também deverá ser 3187 

adequada às diretrizes de preservação e o próprio plano de desenvolvimento do transporte 3188 

também há necessidade de adequá-lo às diretrizes do PPCUB. Então, a partir da lei votada nesta 3189 

casa, esses outros instrumentos, gradativamente, dentro de um cronograma que a SEDHAB irá 3190 
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definir, deverão ser adequados às diretrizes de preservação do entorno. Não sei se respondi, mas 3191 

várias pessoas que pediram a palavra aqui, se… A primeira delas eu acho que foi… O primeiro 3192 

foi o Paulo Osório, depois também a Vera, citou essa questão, o Benny também e outros colegas. 3193 

E se não estiver bem explicitado, eu peço, então, que voltemos a esse assunto e aprofundemos 3194 

mais um pouco. Obrigada.  3195 

 3196 

Luís Merino Xavier (RSP) – Bom, eu acho que… Reforçando essa questão do entorno, a 3197 

gente… Nos contrapondo um pouco àquela primeira colocação de que nós não teríamos talvez 3198 

uma atribuição de tratar desse assunto. Ao contrário, eu acho que é uma parte fundamental do 3199 

plano de preservação a definição dessa lacuna que havia na preservação de Brasília, que é a 3200 

definição dessa área de ambiência, de amortecimento, de envoltória da cidade, que protege o 3201 

núcleo duro, digamos, do que está sendo preservado aqui. Então, o sentido de se dar diretrizes é 3202 

no sentido de que os demais planos futuros, em elaboração, futuros se adequem com o espírito, 3203 

então, que foi pautado pelo PPCUB. Essa é a ideia. Eu queria destacar algumas das 3204 

contribuições, aqui. A gente, ao longo das audiências e plenárias anteriores, a gente procurou 3205 

sempre anotar. Eu, todos nós anotando contribuições que foram sendo aos poucos colocadas 3206 

dentro do plano, por exem… Uma série de sugestões específicas e outras que são mais 3207 

procedimentais. Então, a questão, por exemplo, em termos de gestão da proposta, que vários. 3208 

Apareceu várias vezes aqui. O Benny comentou, a Vera comentou. Foi apresentada a questão 3209 

aqui do Cruzeiro de fazer planos específicos, planos e ações, planos urbanísticos específicos para 3210 

determinados pontos chaves da cidade. Isso eu acho que é fundamental, W3, Cruzeiro, uma série 3211 

de áreas, os setores centrais. Então… Mas acho que o que a Vera colocou no sentido de que isso 3212 

tenha que ser pautado num cronograma de ação imediata, que isso não fique para as calendas, 3213 

que isso seja efetivamente implantado de uma forma rápida, é importantíssimo porque são áreas 3214 

que realmente estão necessitando desse aportes, dessas qualificações, para que a preservação da 3215 

cidade como um todo aconteça. Então, esse é um aspecto que eu queria destacar aqui. Houve 3216 

uma contribuição de uma professora da UnB e depois, de uma certa forma, o Benny comentou 3217 

também a questão e transporte da adequação do PPCUB à questão de transportes, com sugestões 3218 

específicas, que a gente gostaria de aprofundar esse debate agora para essa próxima etapa, 3219 

especialmente a questão do VLT, a questão das ciclovias e também a questão dos 3220 

estacionamentos, por exemplo, porque essa questão dos estacionamentos subterrâneos, eu acho 3221 

que ela deveria ser melhor explicitada por vocês para nós, por exemplo, porque nos pareceu num 3222 

primeiro momento, por exemplo, que o estacionamento subterrâneo na esplanada dos Ministérios 3223 

seria algo interessante desde que ele acontecesse com a retirada dos carros que estão, os 3224 

estacionamentos que acontecem naquelas ruas transversais e também naquela excessiva 3225 

ocupação por carros entre os blocos ministeriais, se houvesse essa contrapartida. Nos parecer que 3226 
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poderia ser uma proposta interessante, mas a gente gostaria de entender melhor os motivos pelo 3227 

qual isso foi questionado. Nos setores centrais, claramente reforçar o estacionamento 3228 

subterrâneo. Estamos propondo eventualmente nas entrequadras, em alguns setores de 3229 

entrequadras para poder atender aos comércios locais. Ou seja, de uma forma disseminada, mas 3230 

com certo controle, eu na cidade haja essa política para desafogar o espaço áereo da terra para o 3231 

pedestre. Esse que seria o sentido principal. E nós estamos propondo, de uma forma em geral 3232 

para os setores centrais a questão de estudar-se a possibilidade de tarifação de estacionamentos 3233 

pagos. Eu não sei se… 3234 

 3235 

(intervenção fora do microfone) 3236 

 3237 

Luís Merino Xavier (RSP) – Claro. Claro. Evidente. Isso, obviamente, tem que fazer um 3238 

estudo, todo um estudo aprofundadíssimo, especializadíssimo. Isso não é assim que se faz e é 3239 

uma coisa que… Então, eu queria depois trazer mais, assim, esse debate para cá. Então, houve 3240 

essas manifestações específicas, manifestação do pessoal do sindicato do jornalismo, para 3241 

aquela, uma área específica, da igreja batista. Nós vamos levar essas questões em consideração 3242 

nas nossas discussões e ver da possibilidade incluí-las aqui. Bem. A questão das 901, eu não me 3243 

sinto, assim, autorizado a comentar alguma coisa mais específica sobre isso. Porque é uma 3244 

questão que surgiu muito recentemente. Nós tínhamos uma posição sobre aquela área toda que 3245 

nós consideramos como parte da SGAN, faz parte de uma UP que corresponde às SGANs. Claro 3246 

que, evidentemente, uma UP que está dentro daquela lógica manteria aquela lógica. É a nossa… 3247 

A nossa intenção original dentro da equipe é essa. A gente quer ouvir, ver a Terracap, que a 3248 

gente ainda não teve a oportunidade de ouvir uma explicação, uma explicitação do projeto por 3249 

parte da Terracap e também por parte desse movimento que está se dando aqui. Então, eu acho 3250 

que a gente tem que aprofundar o debate, como a gente aprofundou a questão das 700 desde a 3251 

última para cá. Então, nós estamos aguardando. Esse momento, eu acho que vai ser fundamental 3252 

que nos próximos dias, semanas, a gente possa se mobiliar para fazer essa discussão mais 3253 

aprofundada. Nós vamos precisar desses aportes todos.  3254 

 3255 

Décio Rigatti (RSP) – Eu queria brevemente também comentar. Quer dizer, o Benny colocou. 3256 

Eu anotei aqui quatro questões importantes, algumas delas já foram, enfim, rebatidas, que é a 3257 

questão da relação do PDOT com o PPCUB, a abordagem, que vai ser, qual é a posição em 3258 

relação às NGBs, a relação do PPCUB com a LUOS, a relação do PPCUB com o plano de 3259 

transporte e eu inclui uma outra, que não foi comentada, porque também ela está em discussão, 3260 

que é o problema das relações interinstitucionais nos aspectos referentes à proteção do sítio 3261 

tombado, que é uma parte importante também já que são várias instâncias de avaliação de 3262 
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projetos e que a gente pretende, enfim, discutir para que se consiga azeitar um pouco o processo 3263 

de avaliação dos projetos de uma maneira talvez um pouquinho mais harmônica. Mas, 3264 

obviamente, a gente está pensando. Eu acho que a questão da relação do PDOT com o PPCUB já 3265 

foi comentado, na realidade o que nós vamos definir são diretrizes para aquelas questões que a 3266 

gente considera conflitantes em relação ao plano de preservação. Obviamente o PDOT não tem, 3267 

embora ele tenha como um dos seus princípios a questão da preservação do patrimônio, ele não 3268 

atua no plano tombado e não encara o entorno dentro da perspectiva da preservação. Então, 3269 

aquelas questões que são mais… que vão gerar um certo conflito em relação às diretrizes que a 3270 

gente está definindo para a área de entorno e que se considere que as orientações do PDOT sejam 3271 

conflitantes, nós vamos indicar como uma necessidade de revisão do PDOT para que seja 3272 

resolvido o problema do conflito. Ou na própria LUOS, mas, de qualquer maneira, isso vai ficar 3273 

explicitado como uma orientação de quais são os pontos que se considera conflitante. Eu tenho 3274 

alguns exemplos, mas eu acho que não vem ao caso. Em relação à questão das NGBs, que é uma 3275 

discussão que a gente vem tendo acho que desde o início do trabalho, embora ainda não seja 3276 

uma… Eu acho que é uma posição mais ou menos já acertada, mas o que a gente pretende, eu 3277 

não sei se ficou muito claro na apresentação, mas o que a gente pretende com as normas do 3278 

PPCUB é que sejam definidas normas gerais, que seja eliminada a figura da NGB, porque a 3279 

NGB trabalha individualmente projetos. Às vezes, elas são o contrário, quer dizer, o projeto 3280 

surge antes da NGB. A NGB só viabiliza juridicamente a questão, mas o que a gente pretende é 3281 

definir uma norma genérica para… A finalidade dessa norma genérica é exatamente, olha, todo 3282 

mundo sabe o que vai acontecer na cidade. Não há surpresas. Não são julgamentos 3283 

individualizados dos empreendimentos e, portanto, eu sei como… Se eu sou o investidor, onde 3284 

eu quero, em função das minhas decisões, mas se eu sou um cidadão comum, eu sei quais são as 3285 

relações de vizinhança que estão sendo propostas e eu não sou pego de surpresa por alguma 3286 

outra norma que eu desconheça e que foi estabelecida de um dia para o outro. Não estou dizendo 3287 

do prazo, mas que eu não sei de véspera qual é a regra ou as normas, o comportamento da 3288 

ocupação urbana e, portanto, eu não tenho como prever aquilo que vai acontecer como relação de 3289 

vizinhança, que é um dos aspectos fundamentais de qualquer plano de uso e ocupação do solo. 3290 

Então, não sei se era essa a tua questão Benny, mas, em princípio, a gente não pretende trabalhar 3291 

com NGB. A não ser com algumas exceções que a gente já sabe que vai ter, que vão existir.  3292 

 3293 

Lídia Botelho – Gostaria só… Fazendo uma pequena complementação à explicação do Décio. O 3294 

quanto ele apresentou o modelo da ficha. Passa, por favor. Essa… A identificação da UP, no 3295 

segundo campo o valor patrimonial, que é baseado em toda aquela metodologia que foi 3296 

apresentada de avaliação, de tecidos, espaços abertos, edificações. Não. E este campo, o 3297 

detalhamento das proposições, ele é uma síntese de toda a análise que foi feita daquela UP que 3298 
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compreende mais de um setor em algumas situações, compreende mais de um setor, e ele tem o 3299 

regime urbanístico e a síntese dos parâmetros neste campo. Então, isso significa o que? Hoje, as 3300 

normas vigentes muito é particularizadamente, quase que lote a lote e, em alguns casos, pegam o 3301 

setor inteiro, em outros um setor tem mais de uma NGB. Isso está sendo sistematizado em todo 3302 

esse campo aqui, tanto na questão dos dispositivos, do controle morfológico, os parâmetros de 3303 

parcelamento, se vai ser permitido, remembrar, desmembrar, parcelar. Isso vai estar claramente 3304 

estabelecido aqui e no caso de desmembrar, qual o lote mínimo. Então, essa síntese, essa ficha 3305 

traz para dentro dela o regime urbanístico que está vigente hoje e no caso daquelas áreas que o 3306 

próprio método analítico já estabeleceu a possibilidade naquela UP, naqueles setores de 3307 

incorporar algumas novas atividades, isso já estará sendo contemplado nesse campo. Então, é 3308 

claro que a gente está fazendo isso com uma cuidado rigorosíssimo com relação. Isso… O 3309 

produto dois desse contrato foi o banco de dados, toda a conferência da base do sistema geo-3310 

referenciado, o banco de dados com todas as normas, com todos índices de usos, parâmetros de 3311 

usos de ocupação, gabaritos. Então, com base… em cima desse banco de dados, que nós já temos 3312 

ele totalmente sistematizado, a gente está construindo, elaborando e ajustando dentro dessas 3313 

fichas. Então, essas fichas serão integrantes do projeto de lei. Elas serão aprovadas dentro do 3314 

escopo do projeto de lei. São os anexos do projeto de lei. Então, eu acho que era essa a 3315 

explicação que eu queria trazer, porque eu senti que pelas perguntas isso não tinha ficado muito 3316 

claro. Isso resolve também aquela questão de que algumas normas em função de questões 3317 

anteriores, a gente não tinha uma câmara legislativa. Muitas das normas elaboradas 3318 

anteriormente eram submetidas e aprovadas por decreto, antes da gente ter a nossa câmara 3319 

distrital. Com base em que? Antes, com base em avaliação dos anteriores conselhos, o CAU, o 3320 

CAUMA. Então, muitas normas aprovadas por decisões desses conselhos anteriores, desde o 3321 

Conselho de Administração da NOVACAP, o Cosnelho de Arquitetura e Urbanismo e o 3322 

CAUMA. Então, muitas dessas normas, elas foram NGBs elaboradas consolidando aprovações 3323 

desses antigos conselhos e a gente, então, está resumindo e sistematizando todo esse arcabouço 3324 

normativo dentro da Ficha.  3325 

 3326 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Muito bem. Podemos voltar para o plenário, então? 3327 

Mais alguém da mesa precisa usar a palavra agora? Eu até vou propor… Oi. Vou propor para 3328 

vocês que agora a gente pare a mesa e vá para o Plenário e aí o que houver de questões ainda a 3329 

gente já deixa para a última etapa. Nós temos 25 pessoas para falar. O que significa que nós 3330 

vamos escutar o plenário eventualmente…quase todos são representantes de alguma entidade, 3331 

significa duas horas e meia de fala do Plenário e nós vamos, então, até às 7h30 ouvindo o 3332 

plenário e depois, com meia hora de mesa, oito horas a gente encerra. Entaõ, vou chamar a 3333 
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próxima pessoa, que é o Manoel Bezerra. Está por aqui ainda o Manoel? Está aqui o Manoel. E a 3334 

próxima pessoa é Mônica Veríssimo.   3335 

 3336 

Manoel Bezerra (Representante do Comércio do Cruzeiro Center e do Setor de Oficinas 3337 

Sudoeste) – Alô. Boa tarde à mesa, boa tarde ao Auditório, Manoel Henrique Bezerra. 3338 

Represento o Comércio do Cruzeiro Center e como tal também o Setor de Oficinas Sudoeste. 3339 

Daí porque eu pergunto se tem algum representante do Setor de Oficinas do Sudoeste? Nenhum. 3340 

Eu respondo por lá e respondo também pelos interesses do Cruzeiro Center. As reivindicações do 3341 

Cruzeiro Center, elas se baseiam na revitalização como tal, também um terceiro pavimento para 3342 

trazer igualdade com os demais prédios vizinhos, demais prédios vizinhos e também uma 3343 

reivindicação de uma garagem subterrânea. Por quê? Porque o estacionamento do Cruzeiro 3344 

Center está saturado. Aqui tem alguns moradores do Cruzeiro Center que podem provar isto. Sim 3345 

ou não? Viva voz. É. Então, gente, essa reivindicação é por demais necessária, como também o 3346 

terceiro pavimento do Setor de Oficinas do Sudoeste, como também um possível estudo para 3347 

adentrar ao subsolo das lojas do Sudoeste, assim como são os estacionamentos da avenida 3348 

comercial do Sudoeste, que dá essa permissão e dá melhor acesso e mais status ao local. Daí o 3349 

porquê vem a reivindicação do subsolo do Setor de Oficinas do Sudoeste. Como também a 3350 

revitalização do Cruzeiro Center, que tem uma diferença de piso visual de quem vai chegando no 3351 

Cruzeiro Center. Ali teria uma necessidade de rebaixar para dar mais uma visão ampla do 3352 

Cruzeiro Center. Por quê? O Cruzeiro Center é a vitrine do nosso Cruzeiro Velho, é o comércio 3353 

que representa e recebe esta comunidade. Daí o porquê precisaria ter uma melhor visibilidade. E 3354 

deixo aqui essas reivindicações em prol de todos. Muito obrigado e boa tarde.  3355 

 3356 

[aplausos] 3357 

 3358 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Mônica Veríssimo. Não está? A Mônica. Ronaldo 3359 

Alves. Ronaldo está por aqui. Vai ser em seguida.  3360 

 3361 

(intervenção fora do microfone) 3362 

 3363 

Mônica Veríssimo (Fórum das ONGs ambientalistas do DF e Entorno) – Alô. Bom. Boa 3364 

tarde. Boa tarde à mesa, boa tarde para quem ainda ficou. Muito bem. Primeiro ponto, eu sou 3365 

da… Meu nome é Mônica Veríssimo. Eu sou do Fórum das ONGs ambientalistas do DF e 3366 

Entorno. Eu só gostaria de dizer que o Secretário colocou na última fala dele de que até no caso a 3367 

nossa Constituição pode ser mudada e que é aberta a mudanças. Eu acho que tem uma confusão 3368 

aí. A Constituição, ela, na verdade, é mudada em interesse do povo. Quando você começa a 3369 
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confundir isso com a questão do patrimônio, que tem tombamento distrital, tombamento federal, 3370 

patrimônio cultural da humanidade, a gente está trabalhando com as quatro escalas que são do 3371 

tombamento. Eu acho que isso aí é muito claro que isso não é mexível, como o pessoal gosta de 3372 

fazer esse neologismo. Então, eu acho que se mistura um pouco o que é interesse do povo, uma 3373 

vez que a gente está aqui exatamente para defender o patrimônio e a gente tem que deixar muito 3374 

claro o que a gente acha que é… Nós vamos ter que combinar se Brasília é realmente engessada 3375 

quando convém, porque quando a gente quer transgredir, ela é engessada, mas quando a gente 3376 

foi na lista para ser Copa do Mundo e na listagem que tem da propaganda do GDF, o primeiro 3377 

item é Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade e para todo mundo a gente fala que Brasíla, 3378 

Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, a gente tem que definir. Afinal de contas, a gente 3379 

sabe que ser patrimônio tem ônus e bônus. Então, é essa questão que eu acho que a gente, cada 3380 

vez está mais certo e parar com essa história de dizer que Brasília está… Tem um problema e 3381 

está engessada. Então, eu acho que essa questão, então, misturou um pouco a questão. O outro 3382 

ponto que eu queria dizer, no caso, que eu tive nas outras audiências é em relação à questão da 3383 

bacia do Paranoá para empresa. Porque eu tinha colocado da outra vez que eu fiz um estudo 3384 

propondo em 2003, para o IPHAN, que eu fiz o estudo, apresentei para o IPHAN Nacional, a 3385 

bacia do Paranoá como área do entorno. Eu sei que esse documento chegou à mão de vocês e eu 3386 

não vi na citação bibliográfica esse documento. E vocês falam aqui a bacia como se fosse algo 3387 

vindo de vocês, de uma ideia que vocês tiveram. Então, eu acho que existe talvez uma base 3388 

cientifica por trás. Inclusive o trabalho chamou-se bacia do Paranoá como entorno da área 3389 

tombada, considerações históricas, geográficas, ambientais e sustentabilidade. E, em cima disso, 3390 

eu vou no outro ponto que eu vi que vocês botaram a parte de APA. Existe uma confusão aí. 3391 

Primeiro. Vocês põe APA, depois põe, como é que chama Jardim Botânico, depois vocês põe 3392 

IBGE, Reserva Ecológica do IBGE. Vocês colocam depois na citação AE5 a questão do Lago 3393 

Norte. Só que seria interessante, já que vocês vão trabalhar e vocês fizeram uma junção, que eu 3394 

acho interessante juntar, mas não é atribuição de vocês, mas é importante juntar a legislação 3395 

ambiental, que é de APP. Quando vocês mandam revegetar a área de mata, isso é APP, isso é 3396 

código florestal. Então, seria interessante vocês aproveitarem aquilo que eu fiz no trabalho, 3397 

aonde eu mostro o seguinte, que dentro da bacia hidrográfica, juntando o parque mais APAs, 3398 

você tem praticamente 68% da área protegida com unidade de conservação. Então, já nasceu 3399 

pronta a bacia, por uma questão geográfica, por ter área de domo e por ter a legislação ambiental. 3400 

Então, uma recomendação seria, primeiro, quando vocês citam APA, vocês estão misturando a 3401 

história da APA com a área de zona de vida silvestre, que é a Resolução CONAMA 10 de 88. 3402 

Outra coisa, vocês estão pegando um mapa do PDOT que está errado, porque ele pegou… 3403 

Quando a zona de vida silvestre, que é a área restritiva da área, não é a que vocês estão pegando. 3404 

Inclusive, não é a área núcleo da reserva da biosfera. Então, se vocês forem definir naquela AE4 3405 
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o que é área restritiva, eu recomendaria a zona de vida silvestre, porque isso está na área 3406 

restritiva da APA, que é a Resolução CONAMA 10 de 88 e isso vai também…que eu botaria, 3407 

uma recomendação, uma sugestão para vocês, pela legislação de APA, 10 de 88, toda APA tem 3408 

que ter baixa densidade. Então, vocês, quando jogarem com a legislação, ela já dá o aspecto legal 3409 

para vocês irem com a história do Paranoá, com o Lago Norte, Lago Sul, que exige baixa 3410 

densidade, que é o que nós estamos junto ao Ministério Público para conseguir um monte de 3411 

coisa. Então, nós já estamos por um lado indo na luta para exigir o zoneamento das APAs, 3412 

Considerando isso, então, vocês poderiam fazer já o cruzamento, independente se a gente 3413 

concorde ou não do zoneamento da APA Paranoá, mas usar a Resolução CONAMA que define 3414 

baixa densidade, inclusive define declividade de 10%, não pode ter ocupação urbana dentro da 3415 

Resolução de APA. Então, vale a pena vocês, já que estão usando, uma vez que o DF, 93% do 3416 

DF é unidade de conservação. Então, a legislação ambiental aqui é muito utilizada. Entaõ, seria 3417 

isso. Um minuto. Muito bem. Então, em relação a isso APP. A questão da superquadra. Do 3418 

Noroeste, eu não vi sobre isso, que é outra questão do Ministério Público. O Noroeste, estão 3419 

tentando aumentar a área mais do que o Brasília Revisitada, que foi o problema do Sudoeste, que 3420 

eu concordo com que o Benny falou, está sob judice, então, não cabe isso porque não está na 3421 

proposta Lúcio Costa. Está na escala bucólica. Inclusive, a UNESCO coloca sobre isso em 2001. 3422 

A outra questão que eu vi, que vocês colocaram a questão das crianças, não precisa escola. Eu 3423 

acho que ainda vai nascer muita gente aqui ainda. Então, a cidade continua, basta ver São Paulo 3424 

e cidades europeias. A UNESCO, Vila Pla… Ah! E eu acho que uma coisa importante para 3425 

vocês é a questão da moratória. Que é uma fala que a gente vai complementar aqui. O PDOT já 3426 

está aqui na Câmara. Se nós temos um problema dentro do PDOT que mexeu no PPCUB, eu 3427 

sempre digo o seguinte, a gente não está a fim de ser segundo PPCUB. Aliás, fala PPCUB. 3428 

Terça-feira PDOT, quarta-feira ZEE, quinta-feira, zoneamento de APAs, sexta-feira, plano de 3429 

transportes, sábado e domingo a gente libera porque a AGEFIS não está… está dormindo. Então, 3430 

a gente não quer ser isso. Então, os instrumentos para nós tem que ser falar. Já sei que você vai 3431 

falar comigo. Ele tem que se falar. Então, o que nós estamos propondo é uma moratória para que 3432 

essa questão do PDOT, por exemplo, em relação a vocês, como é que fica até o ano que vem se o 3433 

cara vai ocupar no Cruzeiro ou se vai na Vila Planalto fazer mais um andar, ou se a W3. Então, 3434 

como é que fica isso até a coisa acontecer. Então, a palavra moratória era importante a gente 3435 

trabalhar isso, porque é o que nós estamos em termo do PDOT para exatamente dar tempo de 3436 

vocês fazerem o instrumento de vocês e, por outro lado, daquilo que tem a ver dentro do PDOT, 3437 

que já está aqui para sair no final do ano não ser trabalhado. Ok. Ia falar outras coisas, mas, tudo 3438 

bem, não deu tempo. Muito obrigada.  3439 

 3440 

[aplausos] 3441 
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 3442 

Ronaldo Alves – Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar a mesa pelo seu trabalho técnico. Eu 3443 

sou técnico da minha área e eu acho que o trabalho técnico causa extrema eficiência no contexto 3444 

político, daquilo que são as nossas políticas de futuro. Eu sou formado em planejamento de 3445 

gestão, trabalho com planejamento e gestão há 18 anos e nessa cidade aqui eu sou apaixonado 3446 

por ela, sou ciclista e um defensor de usar a bicicleta como modal de transporte e solução para 3447 

uma porção dos nossos problemas viários. Então, eu queria responder à mesa que nós estamos 3448 

disponíveis com certeza com representantes das bicicletas aqui nesse (incompreensível). Está 3449 

mais a Amara ali, representante da ONG Rodas da Paz. À disposição para conversar sobre 3450 

qualquer coisa que a mesa precisar sobre como é que faz planejamento cicloviário nessa cidade. 3451 

Fora toda a malha cicloviária já prevista, contratada e paga em projeto executivo para 3452 

transformar essa cidade nas cidades das bicicletas e por questões de voluntariedade e vontade 3453 

política não foi feita ainda, mas eu queria fazer aqui, nesse momento, uma outra coisa. Ontem, 3454 

nessa Casa, eu estava querendo responder para a Lisi, que estava ali, mas já saiu, a respeito da 3455 

função da Casa Legislativa. Eu sou assessor Legislativo dessa Casa e trabalhando com um 3456 

conjunto de 19 deputados distritais, aquela história de articulação, compusemos ontem uma coisa 3457 

chamada frente parlamentar de mobilidade urbana sustentável e planejamento urbano, 3458 

representado por 19 deputados e montamos uma estrutura, porque eu acho que estando fora, na 3459 

comunidade, nós temos muito pouca situação e momentos de fazer com que nossos anseios 3460 

cheguem ao poder executivo e esta casa, por mais mal falada que ela seja, talvez seja uma das 3461 

nossas melhores ferramentas. Acreditem. Eu estava do lado de fora e estou aqui hoje tentando 3462 

defender um pouco daquilo que nós estamos tentando fazer. Nessa história de construir as frentes 3463 

parlamentares dentro do que a Casa permite, eu vou dar uma experiência que deu certo. 3464 

Constituímos aqui a Frente Parlamentar de Meio Ambiente e juntamos a atividade formar grupos 3465 

de trabalho. O GT de resíduos sólidos desta casa, capitaneado aqui por 19 deputados, do qua, o 3466 

gabinete Joe Vale capitaneia isso, está trabalhando agora recente na lei distrital de resíduos 3467 

sólidos, breve de ser aprovado nesta casa e a legislatura não tem ainda seis meses de verdade de 3468 

trabalho, efetivo de trabalho. Então, esse é um. A outra é mudar a lei de mudanças climáticas 3469 

desta casa, trabalhada no nosso quadradinho, do gabinete 13, terceiro andar. Então, na frente de 3470 

ontem nós compusemos sete grupos de trabalho. Quem quiser participar disso e levar o seus 3471 

anseios, todos os grupos que estão aqui. Estou absolutamente isentando isso da discussão política 3472 

de quem está puxando esse negócio. Se inscreve. A gente conseguiu fazer um blog, está dentro 3473 

do blog do deputado Joe Vale, blogdojoe.com.br. O Banner é esse aqui. Você clica lá. Tem lá 3474 

planejamento urbano e mobilidade sustentável. Escreve o seu e-mail, a sua entidade, você, 3475 

pessoa física, se cadastra num dos sete grupos temáticos que eu vou citar agora: patrimônio, que 3476 

capitaneado ontem na nossa mesa, estava lá o Benny nos ajudando, estava lá o Paranhos, 3477 
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Doutora Tânia sabia, Rejane. Então, todas as pessoas expertises nesses temas estão nessa historia 3478 

dessas discussões e vão capitanear os grupos de trabalho, que vão gerar os produtos que são da 3479 

Casa Legislativa, as indicações, as recomendações, os projetos de leis, as estratégias, as ações. É 3480 

assim que o legislativo infere no executivo e a comunidade precisa saber das suas ações, das suas 3481 

ferramentas para poder usar dessas prerrogativas de fiscalizar, representar e legislar que é do 3482 

deputado distrital e a gente não sabe disso. Eu aprendi isso faz sete meses, como técnico. Eu 3483 

continuo sendo aquele cara absolutamente com o pé atrás, mas vamos nessa. E está aqui os 3484 

grupos de trabalho. Lá no banner se clica: grupo de trabalho patrimônio, GT 1; grupo de trabalho 3485 

transporte e mobilidade urbana, sistema viário; grupo de trabalho urbanismo e ocupação do solo, 3486 

vai discutir a lei de ocupação do solo; grupo de trabalho infraestrutura urbana, saneamento e 3487 

meio ambiente; grupo de trabalho desenvolvimento econômico do quadradinho nosso aqui; e 3488 

grupo de trabalho desenvolvimento regional e entorno. São sete grupos de trabalho. Em cada 3489 

local desse, no caso, o PPCUB e não esqueçam, ainda falta o Plano Cultural de urbanismo de 3490 

Planaltina, que não está aqui o PPCUB. Está aqui no patrimônio, que é o GT 1. Então, você se 3491 

inscreve, se cadastra e vem para as nossas reuniões. Obrigado. Vem para as nossas reuniões. Os 3492 

produtos, aliás, a agenda de reuniões, ela é independente, é a entidade, o conjunto de pessoas que 3493 

atendem e decidem a agenda e as prerrogativas e, por conta disso, sai os produtos finais após as 3494 

reivindicações, recomendações, projeto de lei, ações e estratégias. Então, esse é o contexto. 3495 

Participem de verdade. Ache essa casa como o momento de você fazer as suas ações. Eu queria 3496 

só fazer um convite, além de fazer a convocação. A gente gosta muito de bicibleta e amanhã é 3497 

um dia muito importante para essa cidade. Nós vamos realizar no 9º passeio ciclístico Rodas da 3498 

Paz. Um marco na história dessa cidade em estímulo ao uso da bicicleta como transporte, como 3499 

lazer, como esporte, não importa. Tira a sua bicicleta amanhã, tira a aranha dela, tira, sabe, 3500 

aquela poeira toda. Pega a sua família, são 15 quilômetros, é pequenininho, é simbólico. Só para 3501 

dizer que os ciclistas existem, querem e precisam de atenção do Poder Executivo, Poder 3502 

Legislativo e Poder Judiciário e da comunidade em geral. Oito e meia da manhã na frente do 3503 

Museu da República. Vocês vão lá rapidinho na Ponte JK e volta. Não cansa muito não. Vamos 3504 

torcer para não chover, porque a previsão é de chuva amanhã, tá? Mas apareçam lá, por favor. 3505 

Muito obrigado. Eu vou passar o restante do meu tempo rapidinho para a Doutora Tânia para 3506 

fazer uma leitura.  3507 

 3508 

Tânia Batella – Tenho 40 segundos. Retomando o assunto, eu vou ver se eu consigo 3509 

complementar a ideia que eu estava comentando a respeito da insustentabilidade das propostas 3510 

que contém o PDOT em vigor e da falta de adequação entre os planos, programas e projetos 3511 

relativos a assuntos de uso do solo, de meio ambiente e de transporte. Outra questão 3512 

fundamental, de fundamental importância, que merece revisão e decorre também de erro de 3513 
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origem, da falta de estudos técnicos de viabilidade das propostas do PDOT, é a proposição 3514 

inconstitucional de levar para a Lei de Uso e Ocupação do Solo, para a LUOS, também 3515 

elaboração por empresa contratada pelo GDF, de modificações de coeficientes de 3516 

aproveitamento por este… Este… A questão de definição de coeficientes de aproveitamento, 3517 

essa questão é objeto e conteúdo de plano diretor, assim expresso na Lei Orgânica e no Estatuto 3518 

da Cidade. Eu vou apenas ler no final, que foram algumas solicitações e requerimentos que a 3519 

gente está colocando. O primeiro é que esta audiência pública não encerra a etapa do 3520 

prognóstico. Que o GDF promova reuniões para debates com diversos segmentos da sociedade, 3521 

que hoje o Secretário abriu esse espaço, com tempo e condições de discussões, técnicas, com 3522 

defesa e argumentações de todos na busca da melhor solução e, eu complemento, sempre com a 3523 

presença de técnicos da empresa contratada. Que o PPCUB contenha dispositivos precisos de 3524 

toda ordem, quer definindo alturas máximas, formas de preservação de espaços, sem utilizar 3525 

terminologias dúbias e passíveis de interpretações. Que todos os problemas identificados tanto na 3526 

área tombada quanto na área de tutela tenha um correspondente dispositivo de solução, sempre à 3527 

luz da legislação do tombamento, com base nas escalas e nos dispositivos já elencados como 3528 

essenciais à preservação. E que sejam identificados todos os dispositivos do PDOT que devem 3529 

ser alterados ou suprimidos, objetivando a preservação do patrimônio de Brasília, quer sobre o 3530 

aspecto de visibilidade, quanto de ambiência nos termos da legislação federal. Obrigada.  3531 

 3532 

[aplausos] 3533 

 3534 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Ronaldo Alves. Ah, já foi. Está certo. Tico. E, em 3535 

seguida, Sônia Teles.  3536 

 3537 

Tico – Alô. Bom. Pena que está vazio. Gostaria de estar falando para mais gente. Mas veja bem. 3538 

Está até aqui o cartaz: “qual é o seu plano para Brasília? Venha nos dizer”. Isso é um problema, 3539 

porque, veja bem, no Cruzeiro, o companheiro José César já falou, a partir de 2009, quando nós 3540 

fomos notificados pela AGEFIS, de lá para cá, com a SEDUMA, antiga SEDUMA, agora 3541 

SEDHAB, a gente está há dois anos discutindo o projeto de lei. E há mais de ano que esse 3542 

projeto já está pronto, acordado com as secretarias e os demais Secretários que passaram por lá, 3543 

por todo vendaval que passou Brasília, mas já estava acordado. Todos os detalhes. As calçadas à 3544 

frente, os becos, o fundo, tudo. E, inclusive, nessa gestão, entregamos à SEDHAB o projeto de 3545 

lei, discutimos com o IPHAN, inclusive tivemos a reunião essa semana com o IPHAN e sem 3546 

problema nenhuma. E, no entanto, venha nos dizer, nós já dizemos o que nós queremos. E, no 3547 

entanto, nós viemos aqui o que acon… o projeto que se apresenta para o Cruzeiro. É a retirada 3548 

dos cercamentos nos becos, para ficar no limite da linha das casas. O projeto que a gente havia 3549 
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inclusive discu… Inclusive, nós discutimos com os secretários. Nós chegamos a medir todas as 3550 

frentes das casas, todas, sem exceção, e constatamos que 1,50 não se pegava, até 1,50 não se 3551 

pegava mais de 60%. Ou seja, mais de 60% das casas estava com 1,50. Com essa proposta de 3552 

2,50, o cruzeiro vai virar um canteiro de obras. É isso que vai acontecer e tem que se ouvir o 3553 

anseio da comunidade para que uma lei seja aprovada. Está dito. Nós já entregamos o projeto “n” 3554 

vezes. Se quiser, entregamos de novo hoje. Um projeto que nós estamos colocando as nossas 3555 

reivindicações, os anseios da comunidade. Acho que isso tem que ser o ponto de partida para 3556 

caminhar daqui para frente. Nós viemos aqui presencialmente. Não sei se todos perceberam que 3557 

o pessoal do Urbanistas por Brasília falou sobre a 901, o setor, e que já tem uma audiência 3558 

marcada para o mês que vem para desafetação daquela área. O Secretário esteve aqui e não 3559 

negou isso e nem disse que vai suspender ou propor algo parecido. Ou seja, o processo continua. 3560 

A pergunta que se faz. Inclusive as nossas faixas que nós colocamos aqui. A que serve o 3561 

PPCUB? Ou P P C U B, para quem queira melhor assim. A que serve? Porque veja bem. Os 3562 

cercamentos no Cruzeiro é uma necessidade de segurança para os moradores e esse canteiro de 3563 

obras que vai ser construído na 901. É interesse de quem? Esse é o problema. Aos fortes vai 3564 

tudo. Aos fracos, toda ação contra os fracos. O mínimo que se exige para um morador é que a 3565 

sua casa não seja violentada e os muros e os cercamentos é a mínima garantia disso, já que o 3566 

poder policial não dá conta. Portanto, nós queremos reiterar que o nosso projeto de lei que 3567 

discutimos durante dois anos seja atendido e não negado.  3568 

 3569 

[aplausos] 3570 

 3571 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Nós vamos ouvir agora a Sônia Teles e o Marcelo em 3572 

seguida. A Sônia vai entrar no tempo do Marcelo inclusive.  3573 

 3574 

Sônia Teles (Presidente da Associação de Pousadas) – Boa tarde a todos. Meu nome é Sônia 3575 

Bulhões. Eu sou Presidente da Associação de Pousadas. É um tema polêmico. Eu observei, esse 3576 

é o quarto fórum que a gente participa e a gente verifica que parece que o assunto de PPCUB, 3577 

PDOT gira em torno de pousadas e das 700. Quero parabenizar o pessoal de pous… os técnicos 3578 

da mesa em primeiro lugar pelo trabalho. Repetiu o que todo mundo disse, porque realmente é 3579 

reconhecimento um trabalho técnico muito bem feito. Quero parabenizar a Secretaria de 3580 

Habitação na pessoa do Secretário, que não está mais aqui, mas tem um representante dele, pela 3581 

forma democrática como vem conduzindo esses trabalhos e hoje, nós, aqui, de pousadas, vamos 3582 

voltar muito felizes. Não que o assunto esteja resolvido, mas eu já estou vendo que ele está se 3583 

encaminhando para resolver. Pela primeira vez em três anos e na nossa luta um Secretário de 3584 

Estado diz que vai nos receber. E eu queria me dirigir ao pessoal do Conselho Comunitário para 3585 
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agradecer a atenção que me deram hoje, um pessoal muito simpático. Nós conversamos e ficou 3586 

claro aqui que ninguém quer animosidade, que ninguém quer problema, que ninguém está 3587 

instalado em pousada pelo prazer de encrencar ninguém. Isso não existe. É um pessoal 3588 

simpático. Eu já conhecia a Loir, há um tempo que é da minha quadra. Hoje conheci o seu 3589 

Américo, que também é da quadra e outras pessoas aqui e estamos muito satisfeitas com isso e 3590 

queria também dizer a eles o seguinte: que se a gente já tivesse dialogado há mais tempo com 3591 

menos radicalidade, quem sabe a gente já teria resolvido esse problema. Então, fica comprovado 3592 

mais uma vez que é diálogo, que é civilidade, é com civilidade que a gente resolve tudo e, com 3593 

certeza, nós vamos resolver. Com certeza, para tudo tem uma solução. E eu queria já falar 3594 

também com o pessoal do Conselho comunitário, pedir para nomear três pessoas da equipe para 3595 

que dialogue com a nossa equipe também, com três pessoas da nossa equipe também. Isso não 3596 

significa que a gente não vai definir porque nós representamos um grupo. Nós precisamos reunir, 3597 

conversar com ele. Mas a gente vai conversar e eu tenho certeza que a gente vai chegar a um 3598 

consenso. Quero me ater aqui na fala e na apresentação do PPCUB. Eu chamo PPCUB. PPCUB. 3599 

É o Item 3.1.13 do prognóstico exposto, qual trata do comércio da W3, especificamente a dois 3600 

itens. O 2.1, que lista: (incompreensível) permissão de múltiplas atividades ao longo da W3 3601 

compatíveis com o uso misto já permitido, vedados os prédios exclusivamente residenciais. 3602 

Depois eu deixaria uma pergunta à mesa no sentido de explicar mais… Tirar algumas dúvidas 3603 

dessa questão aqui. E o 2.2 Retomada do pro… Referente ao 13. Retomada do Projeto de 3604 

revitalização da W3 desenvolvido pela SEDHAB. É um dos objetivos do prognóstico. Se eu não 3605 

me enganei. No projeto de revitalização da avenida W3, na proposta preliminar de julho de 2009, 3606 

a qual está embasada no Artigo 113 e que agora vai para a Câmara é adequada para o Artigo 3607 

112do PDOT, que é uma questão polêmica, se utilizou como referência os estudos apresen… 3608 

Desculpe. Uso misto, né? Alteração de uso. Se utilizou como referência, eu vi, eu li, eu estou 3609 

aqui com o projeto de revitalização da W3 na minha mão. Eu peguei lá na SEDHAB e dei uma 3610 

lida nele. Utilizou como referência os estudos apresentados no concurso nacional de ideias e 3611 

estudos preliminares de arquitetura e urbanismo para a revitalização daquela avenida realizado 3612 

em 2002. No concurso, uma coisa que me chamou a atenção, foram apresentados 22 projetos, 3613 

cinco foram premiados e desses cinco somente três tiveram itens selecionados como viáveis e 3614 

condicionados, pois a comissão julgadora entendeu que nenhum deles de per si atendia 3615 

suficientemente as necessidades daquela avenida de forma satisfatória, a dar-lhe vitalidade 3616 

urbana de outrora. O curioso é que dos 22 projetos, 21 deles prevê como essencial essa 3617 

revitalização a alteração do uso do solo para misto ao invés de exclusivamente residencial entre 3618 

as quadras 703 a 707 da Asa Sul, com permissão de instalação de pequenos comércios e 3619 

serviços. Dos 22, 21 entendem assim e somente um, que é do professor Doutor Frederico 3620 

Flósculo, que foi o primeiro lugar, ele entendeu que não. No entanto, ele propôs um grande 3621 
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corredor cultural naquela avenida. Mas a comissão e é um raciocínio meu. Entendo eu. Eu sou 3622 

leiga no assunto de arquitetura, mas a gente lê. Eu acho que eu entendi assim. Entendeu que 3623 

faltaram atividades complementares e por isso a comissão julgadora, então, escolheu três 3624 

projetos e desses três projetos ele tirou as propostas que são viáveis e condicionadas. Viáveis as 3625 

que podem ser aplicadas imediatamente e as condicionadas as que estão condicionadas a uma 3626 

série de questões que agora eu não vou dizer porque a gente não tem muito tempo. Mas o pessoal 3627 

da SEDHAB conhece esse estudo. A atividade de hospedagem é uma atividade classificada 3628 

como serviços, logo a regularização das pousadas ali naquela área, além de se encontrar 3629 

fundamentada pelo PDOT está muito bem embasada em profundos estudos técnicos. E porque eu 3630 

trago aqui essa reflexão, porque toda essa polêmica desses três anos, depois que o Conselho 3631 

Comunitário entrou com a ação e conseguiu liminar, lógico que conseguiu. Porque a lei atual não 3632 

permite, o zoneamento não permite. Então, o juiz, ele aplica a lei. Não tinha como ele não 3633 

conceder. Até eu vi ali uma faixa que a Justiça confirmou, 700 é exclusivamente residencial. 3634 

Bom, a justiça confirmou de acordo com a lei atual, mas como ficou claro aqui, que todo mundo 3635 

sabe, até a Constituição Federal pode ser alterada. Então, a ação civil pública, a liminar que foi 3636 

concedida, a procedência da ação foi com base na lei atual, cujo debate está sendo feito agora 3637 

para adequar a situação da cidade, como já foi dito aqui o dia todo, desnecessário a gente falar 3638 

mais. Logo… Isso foi uma curiosidade que eu tive de estudar sobre esses projetos, porque passou 3639 

na minha cabeça o seguinte: ué, se 21 arquitetos e urbanistas entenderam que é necessário, eles 3640 

trabalham de forma imparcial. Então, nós, de todos, não somos aqueles bandidos, que não se diz 3641 

mais isso, mas que se dizia no início. O que acontece? As cidades evoluem e com a evolução das 3642 

cidades vem as necessidades. Eu conversava com o pessoal do Conselho Comunitário há pouco – 3643 

ela saiu já, a pessoa ali – sobre essa necessidade de hospedagem em Brasília. Isso é um fato do 3644 

qual não se pode fugir. E hospedagem em Brasília, no centro da capital. Afinal de contas, 3645 

Brasília foi construída com o suor de todos os brasileiros, não foi só daqui dos brasilienses, foi 3646 

de todo brasileiro e esses brasileiros estão sendo excluídos. Então, o que nós queremos não é 3647 

violar o tombamento, não é ficar teimando, não é ficar encrencando. Nós queremos… Tá. Mas 3648 

eu ainda tenho o do Marcelo. Nós queremos a regulamentação dessas pousadas. Por isso é 3649 

importante o que o Secretário disse hoje, que vai nos receber. Essa conversa, esse diálogo com o 3650 

Conselho Comunitário. Eu tenho certeza que a partir de agora toda a radicalidade, que eu já vi 3651 

que esse pessoal que está aqui não é radical. Agora, um pessoal que hoje não está aqui, era muito 3652 

radical, deixava a gente muito intimidado, muitas vezes chamou o dono de pousada de bandido, 3653 

mas esse pessoal que está aqui não é disso, a educação deles é uma educação… realmente uma 3654 

educação doméstica muito boa. Eu tive a oportunidade de conversar e foi muito bom. Até porque 3655 

é necessário, nós moramos na mesma comunidade e lá estava a filosofia de Apartheid. Estava 3656 

tendo problemas seriíssimos. Moradores com raiva do pousadeiro, que eles chamam, pousadeiro, 3657 
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com muito orgulho, não tem problema nenhum. Não é uma atividade ilícita. Não é uma atividade 3658 

imoral. Mas ele está me dando o tempo dele. Já, dele? Já foi dois minutos do Marcelo. Bom. 3659 

Então, o nosso pedido é que seja ponderado essa reivindicação da associação de pousadas, das 3660 

pessoas. Está bem claro aqui que o que nós queremos é resolver o problema, regulamentar, 3661 

porque toda atividade que não tem regulamentação, ela tende a causar problemas, a causar 3662 

transtornos e eu queria só dar um toque nos dois motivos que os moradores, o conselho 3663 

comunitário alega como… eles se focam em dois pontos para não aceitar as pousadas, do 3664 

tombamento, que a gente já viu que pode ser alterado o uso do solo e na insegurança, 3665 

incomodidades e perturbações. E sugerir que o governo… dizer que isso é um problema do 3666 

governo. O governo pode criar um código de posturas e nós ajudarmos, inclusive estamos 3667 

predispostos a ajudar na organização, no equilíbrio dessa atividade. Eu ia dizer mais algumas 3668 

coisas, mas infelizmente o tempo é pouco, a gente passou o dia todo. Em respeito a vocês que 3669 

estão cansados não vou insistir e nem devo. Um abraço grande, muito obrigado a todos.  3670 

 3671 

[aplausos] 3672 

 3673 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – A Sônia usou o tempo do Marcelo. Então, a próxima 3674 

pessoa. Você usou os três minutos mais 20 segundos do Marcelo que ele já não tinha. O Hudson 3675 

Cunha é o próximo. Em seguida Rafael de Souza. Rafael.  3676 

 3677 

Hudson Cunha (Prefeitura Comunitária em Defesa do Cruzeiro Novo) – Eu vou falar aqui 3678 

em nome da Prefeitura Comunitária em Defesa do Cruzeiro Novo, que é uma das entidades 3679 

dentro do Cruzeiro e uma das grandes preocupações da entidade é sobre a ilegalidade dentro do 3680 

Cruzeiro. Existem vários aspectos que são considerados ilegais e devido a isso nós apresentamos 3681 

o relatório, eu não sei se já chegou na empresa o relatório. Um relatório sobre questões urbanas 3682 

da prefeitura comunitária, que foi entregue ao Secretário Magela, através de protocolo. Porque a 3683 

gente tentou marcar uma audiência, demorou muito tempo para a gente poder conversar, mesmo 3684 

com o Subsecretário e conversamos só com o Doutor Graco ali, que é nosso mais acessível 3685 

servidor nessa área do Patrimônio e a gente acabou protocolando o documento. Esse relatório a 3686 

gente coloca algumas questões. Primeiro, a gente acha que o Cruzeiro, quando foi projetado, a 3687 

gente sabe disso, foi projetado por Lúcio Costa, que seria de três andares, 326 prédios. E 3688 

acabou… 328 prédios. Acabou sendo de 386 e quatro andares. Isso é uma das questões e a gente 3689 

acha que deve se retomar a discussão do projeto de plano Piloto que seria aplicado também no 3690 

Cruzeiro. Existe ainda muitas áreas vagas, questões que não constaram no relatório. E a gente vê 3691 

sobre a questão, eu diria, regularidade ainda de… voltando à questão da ilegalidade. Primeiro 3692 

que as grades do Cruzeiro foram feitas, a maioria dentro da lei. Da lei que existia antes, que foi 3693 
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uma lei com vício de iniciativa, mas o pessoal fazia acreditando plenamente na lei e construiu-se 3694 

as grades em volta de vários prédios no Cruzeiro que ainda não tinham. Alguns poucos já 3695 

tinham. E a questão das grades envolve algumas outras questões. A falta de estacionamento, que 3696 

ainda existe áreas no Cruzeiro que não tem estacionamento público construído. Existe a questão 3697 

da segurança. A gente tinha área praticamente invadida dentro das portas dos apartamentos e 3698 

também a questão até de preservação dos espaços verdes, que isso tem dentro de alguns 3699 

gradeamentos. Outra questão que falta regularizar no Cruzeiro, que é uma questão premente é a 3700 

questão dos quiosques. Embora, exista uma lei, essa lei não está sendo aplicada até hoje. Existem 3701 

quiosques ocupando grandes áreas e quiosques que não podem expandir porque ficaram 3702 

limitados em áreas pequenas. A outra questão é lava-jatos. Até no meio residencial, entre os 3703 

prédios, existem lava-jatos sendo utilizados e a gente acha que deve ter uma área especifica e 3704 

com procedimentos específicos. Outra questão é regularizar as igrejas evangélicas, que quando 3705 

se fez o projeto do Cruzeiro, assim como de outras cidades em Brasília se pensou unicamente na 3706 

igreja católica e não se pensou nas demais congregações religiosas e, hoje, as igrejas funcionam 3707 

nas áreas comerciais. A gente acha que é possível, através de retirar as igrejas dali, seria até uma 3708 

violência à liberdade de culto. E nós entendemos que é possível exigir das igrejas determinadas 3709 

readaptações para que não hajam barulhos, para que não hajam transferências. Então, no mínimo, 3710 

isso precisa ser regularizado. Outra coisa é o seguinte. A gente recebeu o documento básico para 3711 

vir aqui e quando chegamos aqui vimos mais informações. Eu gostaria de saber da empresa se 3712 

esses documentos que foram disponibilizados aqui, até em projeções, se a gente também poderia 3713 

ter acesso e se poderia ser colocado também no site da SEDUMA. Isso é uma das questões que 3714 

nos preocupou. Foi a ausência desse documento. Alguma coisa. Por exemplo, os prédios que são 3715 

tombados. Apareceram dois prédios, parece, lá do Cruzeiro, dois tombamentos. A gente não 3716 

tinha visto isso no documento básico. Pelo menos o que se encontra no site. Não consta aquela 3717 

parte, por exemplo. E na parte que foi exposta, que apresentou aqui fotos, tudo isso, também não 3718 

encontramos essa parte. Eu acho que aqui… Outra questão. Eu não sei se o sistema viário, o 3719 

Rafael está depois de mim. Você fala do sistema viário, não é Rafael? Principalmente a questão 3720 

do debate do VLT gostaríamos de participar.  3721 

 3722 

Uma boa tarde. Meu nome é Rafael. Faço parte também da Prefeitura, vou dar continuidade aqui 3723 

no tempo do Hudson com algumas outras questões… Então…  3724 

 3725 

Rafael de Souza (Prefeitura Comunitária em Defesa do Cruzeiro Novo) – Bom. Eu vou 3726 

colocar, então, aqui algumas questões, que ele começou falando a questão do sistema viário, que 3727 

a gente pede que realmente seja colocado no PPCUB algumas reivindicações relativas ao sistema 3728 

viário. Um deles que tem sido uma polêmica já muito antiga, que é a saída para a EPIA, que foi 3729 
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refeito recentemente, ficou muito mal feito, ficou muito perigoso, que se estude de novo essa 3730 

saída que foi feita ali próxima à 3ªDelegacia de Polícia Também a questão da perimetral, ou uma 3731 

marginal no Cruzeiro Novo, que foi uma solução apontada para se retomar as paradas de ônibus 3732 

que existiam na quadra 103 e 109 do Cruzeiro, como o Cruzeiro, ele fica ao lado da EPIA, 3733 

alegaram que por ser uma BR não poderia ter aqueles pontos de ônibus e surgiu essa opção de se 3734 

fazer uma perimetral já que a gente tem um grande gramado em frente ao Cruzeiro Novo, mas 3735 

você teria uma via interna para poder dar condição a essas paradas de ônibus. E também a 3736 

questão, esse debate do VLT, o Cruzeiro sente a necessidade de ter mais meios de transportes 3737 

alternativos, não só os ônibus, que não estão resolvendo o problema da cidade. Então, a gente 3738 

pede que se analise trazer o VLT também para a região do Cruzeiro. Quanto à acessibilidade, 3739 

dentro dessa questão das grades, e é um caso que aconteceu até na minha família essa semana, 3740 

minha esposa, que é jovem, tem 26 anos, mas descendo a escada tropeçou, machucou a perna e 3741 

está hoje imobilizada e a gente morar no quarto andar. E os blocos do Cruzeiro, todos com 3742 

quatro andares, você subir as escadas. Se para um jovem já acontece acidente, imagina para os 3743 

idosos. Existe a proposta de se construir elevadores no Cruzeiro, mas pela arquitetura dos blocos, 3744 

para se fazer esses elevadores, você teria que usar uma área fora do bloco, ali em área pública. 3745 

Alguns deles. Não seria em todos. Como os blocos já têm o cercamento, que já está sendo 3746 

regularizado, nessa regulamentação do cercamento, que se permita também o uso dessa área 3747 

além do bloco para que se possa construir os elevadores. Outra questão é a questão de duas 3748 

entidades muito caras à comunidade do Cruzeiro, que não tem a sua sede regularizada. Uma 3749 

delas é a ARUC, que completa 50 anos no mês que vem, ocupa aquela área em torno de uns 30 3750 

anos e até hoje é um debate muito grande sobre como regularizar a ARUC. Já se falou em Vila 3751 

Olímpica, já se falou em transformar em Clube de Vizinhança e até hoje não tem uma posição 3752 

definitiva. O Secretário Magela, eu sei que ele tem acompanhado isso com muito cuidado, mas 3753 

eu gostaria que isso fosse também registrado para que se lembre do caso da ARUC, que está 3754 

completando 50 anos e também do Centro de Convivência do Idoso. Está aqui o Sr. Elmo como 3755 

representante, que também é uma entidade muito cara à comunidade do Cruzeiro, ocupa aquela 3756 

área, se eu não me engano, há uns 20 anos, não é isso? E também precisas da sua regularização. 3757 

Que esses itens sejam colocados e estudados com muito carinho, porque é uma reivindicação de 3758 

todos nós cruzeirenses. Muito obrigado.  3759 

 3760 

[aplausos] 3761 

 3762 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Então, este foi o Rafael. Você tem o seu crachá, se 3763 

quiser. A Jane Montejuca está aqui? Isso. E, em seguida, Maurício Garcia. Está aí o Maurício? 3764 

Está não? Então, Volmir Batista. Volmir Batista está aqui? Está. Então, você, por favor, venha.   3765 
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 3766 

Jane Montejuca – Oi. Boa tarde. Não sei se é boa noite. Boa noite. Bom. Primeiro eu quero 3767 

elogiar a mesa, o trabalho que tem feito e como a gente está afinando todo um diálogo, o debate 3768 

entre todos nós e quero voltar à visão macro da cidade. Principalmente porque essa visão macro 3769 

também, como em Brasília, é um plano que é relacional, essa visão macro vai rebater lá no 3770 

pequeno espaço de cada uma das escalas. Então, essa relação entre o macro e o micro em 3771 

Brasília é de uma importância fundamental e é a riqueza que existe nesse plano. A primeira 3772 

coisa… Por isso a primeira coisa que eu quero sugerir que vocês coloquem naqueles primeiros 3773 

valores, seja a escala urbana, que vocês podiam até dizer que eram paisagísticas também, porque 3774 

dela também vai depender a paisagem urbana. E outra coisa é o monumento que é essa cidade 3775 

como capital do país. A gente fala só do eixo monumental mais especificamente. É claro. Ali tem 3776 

todas as representações. Mas a cidade em si é um monumento como cidade. Primeiro, é uma 3777 

categoria urbana sem par, única e com todos os princípios de uma categoria urbana diversa da 3778 

cidade jardim, da cidade tradicional. O primeiro monumento é isso. O outro monumento a ser 3779 

homenageado, outro valor é a própria capital. Então, são estudos históricos que vem desde… 3780 

Pode se dizer da fundação do Brasil, primeiro pelas fronteiras, pela luta das fronteiras, buscar 3781 

uma centralidade, depois ver os estudos do Crulz, que foi em 1892, que é de uma riqueza 3782 

absoluta, que até hoje acho que a gente não encontra igual. E os outros estudos só vieram 3783 

confirmar. Esse estudo foi tão complexo, em cima de burros, mas só vieram a confirmar. Então, 3784 

ele já falava dessa beleza e da responsabilidade dos arquitetos que iam projetar essa cidade. E 3785 

isso é muito bonito, ver esse título dele, esse discurso dele. Eu acho que essa daí seria a primeira 3786 

carta de fundação do sítio de Brasília, do espaço geográfico. E depois ver o Lúcio Costa, com o 3787 

relatório, que é uma carta de fundação da cidade belíssima e que traz tudo isso de lá de… 3788 

Toda… ele vem numa continuidade. Eu acho que essa evolução aí é que nós temos que continuar 3789 

uma evolução no mesmo espírito. Se fala em espírito do lugar. Então, Brasília foi uma… Tem o 3790 

espírito do lugar natural e que a cidade veio comungar com esse espírito, veio fortalecer, veio 3791 

fazer com que ela realmente apareça esse espaço paisagístico urbano como o espírito do lugar. 3792 

Talvez seja uma das cidades que tenha mais essa relação entre o que é construído e o que é 3793 

natural, porque ela obedece toda a topografia e ela, ao mesmo tempo, não deixa de ser cidade, 3794 

porque ela modula também. E nesse modulação dos perfis da cidade aparecem as escalas. E nas 3795 

escalas aparecem todos os símbolos que existe em cada uma delas, que é o espírito de cada 3796 

escala, que é o residência. Isso não quer dizer que ela é engessada, que é uma zona 3797 

simplesmente. A escala é exatamente isso. Ela vai além da zona. Ela vai para o espírito que tem, 3798 

o símbolo de cada espaço. Então, na escala residencial não é proibido inserções gregárias, não é 3799 

proibido o bucólico. Aliás, a vegetação, a escala bucólica, ela atravessa toda a cidade, mas ela 3800 

tem que ser definida. E o que eu sugiro é que vocês, naquela fichinha, vocês coloquem a escala e 3801 
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que estudem a área AP, a AP2, que é a única que não cabe, que vocês vão ter que fazer três APs, 3802 

UPs. Depois a gente discute, que agora é tanto… Tá? E era muito importante ter colocado aqui o 3803 

mapa das escalas, porque é mui… a gente é muito mais agora visual do que… As pessoas não 3804 

leem muito. Então, o visual bate muito. E nem tem tempo para ler. Então, isso era muito 3805 

importante na próxima vez vocês trazerem a escala superposta e principalmente porque a gente, 3806 

cada escala é uma visão de conjunto e ela dialoga com as outras escalas e dá essa questão do 3807 

monumental. Você vê o perfil, a gente não vê uma cidade tradicional, cheia de prédios para todo 3808 

lado. Ela é modelada. Então, eu rebato aí na importância, porque relacionar essa cidade e não 3809 

perder de vista uma ficha da outra ficha. Então, vocês tem que fazer esses perfis, tem que estudar 3810 

perfis. Certo? Para saber como é que os edifícios estão entrando aí. Aí a gente vê que a 901 é 3811 

totalmente fora da expectativa desse plano.  3812 

 3813 

[aplausos] 3814 

 3815 

Volmir Batista – Boa noite a todos e a todas presentes aqui ainda, à mesa. Eu gostaria de dizer 3816 

que o que eu vou mostrar aqui é fruto de um trabalho que eu realizei quando fui diretor de 3817 

cultura na cidade do Núcleo Bandeirante na década de 90, entre 93 e 98, e que foi resultado de 3818 

discussão com os artistas e a comunidade do Núcleo Bandeirante e, infelizmente, esse projeto foi 3819 

abandonado, engavetado durante muitos anos. E eu queria, até para descontrair um pouco aqui, 3820 

abrir com uma música. Eu queria pedir ao pessoal do som para colocar uma música. Eu vou 3821 

mostrar só um trecho devido ao tempo. Podemos? É essa não. Ela está no… É, porque eu acho 3822 

que era outro operador que estava de manhã, né? Ela está no Desktop aí. Chama Cidade Mãe. 3823 

Isso.  3824 

 3825 

[execução da Música Cidade Mãe] 3826 

 3827 

Volmir Batista – É isso aí. Quem quiser depois conhece essa música e até ter pode pegar 3828 

comigo. Eu deixo o meu contato. Alguém já ouviu falar em José Eleotério, ou Vira Vira? 3829 

Alguém já ouviu falar em Zé do Xaxado. Essa música foi gravada em 1967 pelo Zé do Xaxado. 3830 

É uma composição do José Eleotério ou Vira Vira, primeiro palhaço, primeiro dono de circo que 3831 

teve em Brasília. Então, assim, ninguém conhece, ninguém se lembra mais dessas 3832 

personalidades, como também quase ninguém se lembra mais dessas edificações que não existem 3833 

mais, nem no Núcleo Bandeirante e nem na Candangolândia. O que eu venho aqui trazer é um 3834 

projeto, como eu já falei, que estava engavetado e a gente está propondo resgatar esse projeto 3835 

como forma de a única maneira da gente reconstruir um pouco da identidade da antiga cidade 3836 

livre. Eu gostaria de ler rapidamente aqui um texto. O projeto rua cidade livre se propõe a 3837 



108 

 

construir uma referencia mínima do que foi essa histórica por meio de um lugar onde os 3838 

pioneiros e descendentes desse pioneiros possam se encontrar e rememorar aqueles momentos de 3839 

luta que resultaram no que é hoje a Brasília que todos conhecem. Rua Cidade Livre se propõe a 3840 

ser muito mais do que um espaço contemplativo, de beleza estética e de ponto de encontro, mas 3841 

contribuir para o desenvolvimento artístico, turístico e comercial do Distrito Federal e Região. 3842 

Por ser a Candangolândia e o Núcleo Bandeirante a principal porta de entrada de Brasília, o 3843 

Projeto Rua Cidade Livre abrigará um centro de referência turística que poderá, aliado ao 3844 

comércio de comidas típicas, artesanatos e eventos culturais, atrair o visitante e assim facilitar 3845 

um maior conhecimento dos potenciais que Brasília oferece hoje em todos os campos. Numa 3846 

localização estratégica, na confluência das rodovias 040 e 060 e ao lado do aeroporto, o Espaço 3847 

Rua Cidade Livre será também de grande utilização para quem estiver chegando a Brasília. O 3848 

visitante poderá ali encontrar informações em diversos formatos, que o ajudará em sua visita. A 3849 

proposta de se construir uma cobertura sobre as edificações em formato de asas representando o 3850 

desenho de Brasília possibilitará a divulgação de grandes eventos para quem estiver chegando 3851 

via área e até terrestre, já que o local é rota de pouso de todos os aviões que pousam em Brasília. 3852 

Além de dar conforto aos visitantes e eventos que vierem a acontecer no local. O projeto Rua 3853 

Cidade Livre vem contribuir com os objetivos da praça dos estados, criada pela Lei 3.525, de 3854 

janeiro de 2005 e se propõe a destinar a cada um dos estados da federação uma das edificações, a 3855 

fim de que seja ali divulgado o turismo e também comercializados produtos regionais. A praça 3856 

será um palco permanente para exposições e realizações de eventos artísticos e culturais. Eu 3857 

queria só passar as imagens rapidinho. Todas as imagens? Então, eu acho que o tempo é pouco. 3858 

Eu até tinha pedido em nome da instituição que eu represento, que é da Candangolândia, mas 3859 

tudo bem. Seis minutos. Então, gente, é isso. E eu estou aqui desde as oito da manhã para 3860 

entregar, para apresentar ao projeto e entregar à mesa o projeto impresso. Obrigado.  3861 

 3862 

[aplausos] 3863 

 3864 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Obrigado Volmir. A próxima pessoa é Liduina Santos. 3865 

Já foi. Nelza Batista. Já vou pegar. Nilza Maria Sá. Está aqui? Tereza de Silva. Elmo Fernandes. 3866 

Você é o próximo Elmo. Se puder já andar para cá.  3867 

 3868 

Interlocutora não identificada – Boa noite já, né? Eu nem vou falar, porque tudo que eu ia falar 3869 

minha presidente já falou. Então, não quero cansar a mesa. E ela tem um projeto que ela não 3870 

entregou ainda, vou entregar à mesa. E só lembrando que nós estamos aí nessa luta com as 3871 

pousadas esperando solução, porque os clientes chegam a Brasília todos os dias, mas não podem 3872 

ser acomodados. Então, esperamos que esse item seja atendido pelo PPCUB.  3873 
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 3874 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Obrigado. Então, o próximo é o Elmo e, em seguida, é 3875 

Leonardo Dávila. Leonardo está aí? Cátia Piorno. Carlos Eduardo. Maria Aparecida de Paula. 3876 

Deusane Noleto está aqui? É você? Você em seguida, tá?  3877 

 3878 

Elmo Fernandes (Presidente da Associação dos Idosos do Cruzeiro) – Boa noite, Elmo 3879 

Fernandes, Presidente da Associação dos Idosos do Cruzeiro. Um breve histórico. No dia 8 de 3880 

maio de 2010, no Museu Nacional, primeira audiência da fase diagnóstica, eu apresentei o pleito 3881 

pedindo a regularização da área da sede da associação dos idosos do Cruzeiro, localizada à 3882 

Quadra 805 Lote 2B Área Especial Cruzeiro Novo. Após o término de todas as audiências 3883 

públicas que eu venho acompanhando e por conseguinte as fases de diagnóstico, entramos… 3884 

Ficou, então, a fase prognóstica. No dia 30 de março de 2011, eu entreguei no SEDAT o 3885 

requerimento nº 103002/2012, datado de 30 de março de 2011. Nesse requerimento eu 3886 

solicitava… a associação… Eu não. A associação dos idosos do Cruzeiro vem reiterar o pedido 3887 

feito através do processo 03087993/87, que se encontra atualmente no SEDHAB, DCT, para a 3888 

criação do lote do Centro de Convivência do Idoso, CCI, junto ao PPCUB. Agora que nós 3889 

entramos na fase prognóstica, eu desejava que nós tivéssemos uma resposta, porque esse 3890 

processo já vem desde 87 e eu entreguei o requerimento e quero passar a cópia desse 3891 

requerimento ao Senhor Graco ou quem o substitua, não sei. Um momento, estou passando à 3892 

mão do Senhor Secretário, para que a gente tenha uma resposta em tempo hábil, porque o idoso 3893 

não tem todo o tempo disponível. [risos]. E lá na Associação é uma preocupação nossa. Se o 3894 

terreno não for regularizado, o medo de perder e esse medo nos deixa, vamos dizer, até 3895 

apavorados. E com essa nova solução que pretende que seja dada, nós esperamos que regularize 3896 

o terreno e que a gente possa, então, usar das nossas atividades sem aquela preocupação, sem o 3897 

fantasma do despejo, vamos dizer assim. É o que eu peço e espero ser atendido. E a outra coisa 3898 

também que eu queria pedir. Ao Senhor Rafael que eu queria pedir também, se nós pudéssemos 3899 

ter uma resposta com antecedência, que eu tenho telefones para contato. Nós pudéssemos ter 3900 

uma resposta em tempo hábil para que a gente possa tomar uma outra medida, alguma posição, 3901 

alguma coisa que possa fazer em relação ao que nós estamos pleiteando. Ok. Muito obrigado 3902 

pela atenção, uma boa tarde, uma boa noite, um bom fim de semana a todos.  3903 

 3904 

[aplausos] 3905 

 3906 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Deusane. Em seguida o Jofre.  3907 

 3908 
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Deusane – Boa noite. Eu acho que tem que ter uma outra forma de fazer essas reuniões, porque a 3909 

gente fica aqui o dia inteiro para falar para um pouquinho de gente, porque as pessoas falam e 3910 

vão embora. Então, assim, eu sou do movimento em defesa do Cruzeiro, moro no Cruzeiro 3911 

Velho. Aí eu falo assim: tirar as cercas dos becos do Cruzeiro Velho, como foi colocado aqui 3912 

hoje, para deixar um espaço de 10 metros que o estado nunca cuidou e que antes dos moradores 3913 

se organizarem e cuidarem era área de lixo, antes, quando a gente não… Quando estavam lá os 3914 

10 metros era área de lixão ali, era lixo, todos os becos eram lixo ali. Quando eu mudei para o 3915 

Cruzeiro em 91, ali, os becos eram lugar de lixo mesmo. Porque retroceder isso? Porque se tirar 3916 

lá os muros, vai voltar isso aí, que o estado vai ficar cuidando disso. O Secretário Magela diz que 3917 

pode haver mudanças, defendendo o Setor Hoteleiro Norte, na 901 Norte. A quem interessa esse 3918 

setor? À população de Brasília com certeza não, mas a mudança, a alteração para favorecer o 3919 

Cruzeiro não pode. Aí não pode. Aí tem que ver o plano original. Derrubar o cercamento das 3920 

casas nos becos vai causar uma comoção naquela cidade sem tamanho, que vai pegar 98… Se 3921 

não for 99% da cidade. E não se justifica, uma vez que é um espaço que está organizado, que 3922 

atende os moradores, não impede a circulação das pessoas, é um espaço que os moradores 3923 

cuidam. Da forma que está colocado lá e da forma que estão propondo no projeto permite que a 3924 

CEB coloque lá os postes, a iluminação. A CEB nunca colocou poste lá e, portanto, nunca tirou, 3925 

como foi colocado aqui. Então, a gente… Por isso a gente solicita à SEDHAB que respeite o 3926 

projeto de lei dos moradores, que foi discutido durante dois anos exaustivamente, foi discutido 3927 

junto com… foi um projeto elaborado governo e população, que foi discutido e está lá no 3928 

IPHAN para pegar um parecer. Que isso seja respeitado. Com relação a essa questão dos becos, 3929 

porque vai tirar os becos só porque tem que ficar os caixotinhos lá do projeto original e a gente 3930 

não está, a gente é contra fechar beco. A gente não quer fechar os becos. A gente é a favor que 3931 

tenha a área de circulação. Os moradores cuidam, está lá arborizado e tudo e, antes, quando não 3932 

era cercado, era um lugar de lixo. Então, assim, não pode alterar, não pode deixar os cercamento 3933 

nos becos porque tem que respeitar, porque é tombado, respeitar o projeto original, mas pode 3934 

fazer um setor hoteleiro que não existia antes. Então, quando é para favorecer empreiteira, legal. 3935 

Quando é para favorecer a elite. Agora, quando é para deixar os moradores sossegado nos… Só 3936 

para deixar um muros que estão lá há 50 anos aí não pode. Entendeu? Não pode porque é 3937 

tombado. Então, é bom a gente pensar nisso aí e se for tirar esses becos lá vai dar uma revolução 3938 

naquela cidade, vai ser uma loucura, a gente está avisando e vai ser um desgaste político sem 3939 

tamanho também.  3940 

 3941 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Agora é o Jofre e, por último, Everaldo. Everaldo está 3942 

aí? Então, o Jofre é a última intervenção.    3943 

 3944 
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Jofre Lelis – Boa noite a todos. Saudação à mesa. Eu gostaria de falar sobre alguns temas 3945 

macros que acredito que sejam de interesse geral. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é 3946 

Jofre Lelis, eu moro em Brasília há pra… Nasci praticamente aqui e tenho a idade da cidade. Eu 3947 

gostaria de dizer o seguinte. Um dado que eu apurei junto ao Detran é que Brasília tinha, na sua 3948 

inauguração, cerca de menos de 30 mil veículos e, hoje, a população de automóveis emplacados 3949 

em Brasília é de 1milhão 275 mil automóveis e com a frota estimada do entorno nós temos 1,5 3950 

milhão automóveis circulantes na cidade. Então, eu acho o seguinte, independentemente de 3951 

políticas de transporte, etc.. O fato é que essa população cresce numa razão expressiva e é 3952 

necessária uma solução para estacionamento público. Foi falado aqui, a gente já viu divulgado na 3953 

mídia impressa a respeito de estacionamento na Esplanada, mas eu acho que essa política tem 3954 

que ser estendida a outros setores da sociedade, ao setor tombado e a produção de entradas e 3955 

saídas discretas nas superquadras, eventualmente nos comércios locais não prejudicam a questão 3956 

de tombamento e são questões que são de muito interesse para a sociedade. Sobre esse tema 3957 

polêmico da 901, eu gostaria de dizer o seguinte, Brasília tem aproximadamente, a fonte varia 3958 

um pouco, mas em torno de 20 mil leitos hoteleiros. A criação de mais 2,8 mil leitos que estão 3959 

sendo propostos na quadra 901, ela vai aumentar a ociosidade hoteleira de Brasília, porque 3960 

Brasília tem na indústria hoteleira – eu não sou da indústria hoteleira, esqueci de dizer que eu 3961 

trabalho com informática, eu sou membro da Assespro, da associação brasileira das empresas de 3962 

serviços de internet, informática e software, uma entidade que congrega cerca de 20 mil 3963 

empresas no Brasil inteiro. Mas a respeito desse tema da questão da 901. Eu gostaria só de dizer 3964 

o seguinte. Nós vamos agregar menos de três mil leitos numa indústria que já é ociosa, que só 3965 

tem utilização terça, quarta e quinta-feira. Os outros dias da semana, apes… Quer dizer, eu não 3966 

estou considerando Copa do Mundo, porque a Copa vai chegar e vai passar. Nós vamos 3967 

aumentar a ociosidade hoteleira sem uma contrapartida na cidade. Eu não vejo a razão de ser. E 3968 

no meu segmento de informática, eu gostaria de esclarecer a mesa o seguinte. A maior feira de 3969 

informática do mundo chama-se CBIT, acontece anualmente na Alemanha, em Hanover, é uma 3970 

cidade portuária da Alemanha. Hanover não tem… A indústria hoteleira de Hanover não absorve 3971 

nem 5% dos visitantes do CBIT. Ela não tem condições de hospedar. A hospedagem é feita em 3972 

residências particulares. Quando a gente se apresenta em Hanover, no aeroporto de Hanover ou 3973 

na estação de trem de Hanover, você se dirige a um balcão e é imediatamente direcionado para 3974 

uma residência ou, eventualmente, para uma pensão. Você não fica em hotel em Hanover. Você 3975 

pode chegar no dia da feira e na feira o volume de pessoas que circula na feira durante os setes 3976 

dias do CBIT é de aproximadamente seis milhões de pessoas. E ninguém dorme na rua em 3977 

Hanover. Então, todo mundo vai… o hotel, se você pedir reserva de hotel com dois ou três anos 3978 

de antecedência já estão esgotados, mas você se apresenta no porto de Hanover, no aeroporto ou 3979 

na estação ferroviária, imediatamente você é direcionado para um local. Olha, você pode ficar na 3980 
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casa do seu fulano, você pode ir para a pensão tal e lá você vai se hospedar e é muito bem 3981 

recebido. E é assim que eu vou a Hanover no CBIT. Então, eu acho que essa questão da 901, a 3982 

utilização. E que isso também sirva de tema para a questão que está sendo discutida aqui, que 3983 

não faz parte do meu segmento, de pensões, hospedagem, Copa do Mundo que está chegando, é 3984 

uma ideia que eu estou apresentado para que isso seja utilizado pelos canais compententes do 3985 

governo para fazer essa gestão. A hospedagem pode ser feita em residências sim e o turista gosta 3986 

muito. Eu, por exemplo, fiquei numa residência de casal de idosos na Alemanha várias vezes 3987 

quando fui a Hanover e essas pessoas me recebiam colocando de manhã cedo com o café da 3988 

manhã aquarela do brasil. Quer dizer, o tipo de tratamento. E obviamente os alemães não 3989 

falavam nenhuma palavra de português, mas eles tinham a preocupação de servir. Ah, tá! Só um 3990 

minutinho. Ele está me dizendo aqui que está me dando um cartão amarelo aqui de um minuto. 3991 

Eu gostaria de levantar a questão do setor bancário sul, que não foi abordado aqui em nenhum 3992 

momento, que é uma situação gravíssima. O Setor Bancário Sul é um local que não entra um 3993 

caminhão do Corpo de Bombeiros e tem 15 prédios de grande porte e lá não tem como você 3994 

entrar e como você sair. É perigosíssima a situação do… é uma situação pré-colapso, é uma 3995 

tragédia anunciada a questão do Setor Bancário Sul. Eu gostaria de lembrar isso à mesa. Tem 3996 

que ter criados acessos e saídas do Setor Bancário Sul, porque só tem duas e é um absurdo. Eu 3997 

queria lançar aqui também, abordar rapidamente o SOF Sul, que foi criada uma área residencial 3998 

misturada com o setor de oficinas. Eu moro na cidade desde a sua inauguração e acho isso um 3999 

acinte, porque é um local… Eu não sei se é possível a interrupção dessas obras. Com relação 4000 

ainda ao tema de estacionamento, já que ele está… Eu sou o último. Deixa eu só terminar. Estão 4001 

surgindo estacionamentos nos comércios locais à revelia. Eu acho que isso é uma questão que é 4002 

em decorrência da população de automóveis, na 201 Norte, 207, 208, 306, 110 e assim por 4003 

diante. Várias quadras estão criando estacionamentos informais e essa é uma questão que precisa 4004 

ser normatizada. E eu queria lembrar que os shoppings, os comércios locais estão se 4005 

transformando em shoppings setorizados. Nós temos na 102/302 Sul a rua das farmácias, na 4006 

403/404 Sul a rua dos restaurantes. Só para terminar. 207/208 Norte a rua da informática. 4007 

308/309 Sul, 304/305 Sul, as lojas de aparência e boutiques. E queria também apresentar por 4008 

último. Não. Dá. Só assim. O VLT, eu sugeriria uma segunda via do VLT na parte das L2. Não 4009 

só na W3, mas também na L2 ali se fosse possível prever isso. Muito obrigado. Boa noite. 4010 

Desculpa.  4011 

 4012 

Marco Ferreira (Mediador da Mesa) – Imagina. Obrigado. Desculpe interromper. Amigos. 4013 

Essa foi a última intervenção do plenário e dada a condição que a gente está de esvaziamento do 4014 

plenário, eu quero consultar a mesa se não é o caso da gente considerar que a gente recebeu as 4015 
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contribuições e só debater se alguém que está no plenário ainda reivindicar isto, porque boa parte 4016 

das pessoas que levantaram questões já não estão conosco. Diga Secretário.  4017 

 4018 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Eu creio que seria relevante até, enfim, não sei se alguém que 4019 

está no plenário gostaria de ter alguma resposta específica. Senão, nós consideraremos só a 4020 

Briane aqui. Nós vamos considerar, enfim, as questões como acolhidas aqui para que a equipe 4021 

técnica possa fazer o trabalho. Enfim, passar para a Briane aqui para ela fazer algumas 4022 

considerações finais, ao Graco, ou a Lídia, ou a Rejane aqui e daí nós encerramos. Ok.  4023 

 4024 

Briane Bicca (RSP) – Na verdade, é apenas… Apenas não. É um pedido à Senhora Mônica 4025 

Veríssimo, porque nós não temos conhecimento desse trabalho sobre a bacia do Paranoá. Caso 4026 

pudesse nos passar.  4027 

 4028 

(intervenção fora do microfone) 4029 

 4030 

Briane Bicca (RSP) – Não sei se alguém aqui tem conhecimento, da equipe. Eu não conheço o 4031 

trabalho. Se pudesse nos fazer essa gentileza. 4032 

 4033 

Lídia Botelho – Briane, nós… A Secretaria tem esse trabalho e eu posso verificar, mas, assim, 4034 

todos os estudos, todos os trabalhos, no início, a gente… naquele pacote, a gente encaminhou, 4035 

entregou à empresa. Vou confirmar se esse trabalho foi passado. Senão, nós temos esse trabalho 4036 

na Secretaria e a gente passa a vocês com certeza.  4037 

 4038 

(intervenção fora do microfone) 4039 

 4040 

Lídia Botelho – É. Só que esse… É. Só que nós não temos esse trabalho enviado oficialmente 4041 

pelo IPHAN para nós não. Eu tive conhecimento deste trabalho, que estava sendo já na sua fase 4042 

final e eu consegui este trabalho. Não foi… Não. É o seu trabalho. Eu conheço o seu trabalho. Eu 4043 

conheço o seu trabalho. Não. Eu só estou dizendo que ele não foi encaminhado oficialmente pelo 4044 

IPHAN para a Secretaria, mas eu fui atrás, fiquei sabendo, obtive uma cópia desse trabalho e a 4045 

gente… É isso que eu vou falar… Vou verificar se foi repassado à empresa. Se não foi, ele será 4046 

imediatamente repassado, porque no início nós fizemos um pacote de documentos e entregamos 4047 

à empresa. Eu tenho quase que certeza que foi, mas eu vou só fazer essa confirmação. Tá bom.  4048 

 4049 

(intervenção fora do microfone) 4050 

 4051 
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Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Qual? Esses documentos que a Secretaria apresentou hoje, 4052 

com toda certeza, a partir de amanhã no site da Secretaria. Isso, segunda-feira. Amanhã é 4053 

porque… a partir de segunda-feira, Hudson, com toda certeza, no site da Secretaria. Ok? Não, o 4054 

prognóstico já está. É porque nós disponibilizamos os documentos para a audiência pública 30 4055 

dias antes da audiência pública ocorrer. Então, é natural que nesses 30 dias a discussão, ela 4056 

continue correndo. Então, como o processo continua correndo, acaba que algumas coisas que 4057 

chegam na audiência já foram inclusive aditadas. Você quer colocar alguma coisa, Graco.  4058 

 4059 

Graco Melo (SEDHAB) – Hudson e as outras pessoas também. Essa semana foi uma semana 4060 

intensa, inclusive, de trabalhos que apareceram aqui decorrentes daquelas nossas conversas. 4061 

Então, eu peço desculpas, mas ao mesmo tempo esclareço que esses trabalhos, alguns desses 4062 

slides foram criados nesta última semana em decorrências das nossas conversas, que foram 4063 

bastante produtivas. Exato. Só para deixar claro porque não apareceu antes, mas vai ser 4064 

disponibilizado para vocês e sem dúvida.  4065 

 4066 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Meu xará Rafael. Pode. É. Ele está lá.   4067 

 4068 

Rafael Rosa (RSP) – Não, eu gostaria de agradecer acho que a oportunidade e a presença de 4069 

todos. E eu acho que as contribuições, no âmbito geral, todas elas, acho que foram bastante 4070 

construtivas ao longo de todo o processo. E também acho que reiterar essa abordagem que foi 4071 

dada e acho que no final as contribuições foram mais nesse sentido, de estruturar essa lei de 4072 

preservação, essa ideia, como eu disse no início da sessão pela manhã, eu acho que a ideia da 4073 

preservação como um todo já está gerada, está aí. Então, essa fase de prognóstico, que agora 4074 

finalizamos com a parte normativa, eu acho que ela e resultado um pouco desse processo todo 4075 

que a gente veio construindo desde o início de 2010. Acho que o processo participativo começou 4076 

em 2010. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a mesa também, à SEDHAB pela 4077 

oportunidade de estar aqui discutindo essas questões com vocês.   4078 

 4079 

Rafael de Oliveira (SEDHAB) – Então, mais uma vez agradecendo a equipe da Secretaria, da 4080 

SUPLAN, da Diretoria do Conjunto Urbano Tombado, a nossa Assessoria de Comunicação 4081 

Social, que é quem acaba por nos auxiliar no processo participativo, enfim, agradecendo aqui à 4082 

Câmara Legislativa por nos ter cedido o espaço aqui do seu auditório para poder realizar essa 4083 

audiência pública, a equipe da RSP, que é a empresa contratada para auxiliar a Secretaria no 4084 

Desenvolvimento do Plano de Preservação do Conjunto Urbano Tombado. Eu quero agradecer a 4085 

vocês que resistiram até agora aqui para poder, junto conosco, fazer o debate desse produto. Em 4086 
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nome do Governo do Distrito Federal, agradecer a presença e declarar encerra essa audiência 4087 

pública.   4088 


