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A MARCHA PARA OOESTE
The March West

A proposta da mudança da capital para o interior
nasceu ainda no Império e só se impôs depois
de muita luta. Depois de efetivada como capital.
Brasília teve que voltar à luta para garantir sua
própria independência.
The proposal to move the Capital to the interior was
bom yet during the Empire and came about only after an
intense struggle. After being established as the capital.
Brasilia had to retum to fight for its independence.

Brasilia é uma história de perseverança nacional. A emancipação
política da nova capital é uma história de perseverança dos
brasilienses. O brado do Ipiranga de 1822 ainda ecoava quando,
apenas um ano depois da Independência brasileira, o então
deputado José Bonifácio de Andrada e Silva redigia o documento
Memória sobre a Necessidade de Edificar no Brasil uma Nova
Capital, já sugerindo Brasília como um dos nomes da futura sede
do governo do Império.
A incipiente nação retomava uma proposta de décadas atrás, uma vez
que em 1750 - quando a capital da Colônia ainda era Salvador - o
português Marquês de PomballSebastião José de Carvalhollançou
a ideia revolucionária: erguer uma nova capital portuguesa no sertão
brasileiro, equidistante da África e das rndias. A proposta ruiu com o
terremoto que praticamente destruiu Lisboa cinco anos depois - e foi
o Marquês de Pombal o escolhido para reconstruir a cidade.
O tema voltou a ser apresentado em 1789 pelos inconfidentes
mineiros, que pregavam a Independência do Brasil e a
transferência da capital para o interior, no caso a vila de São João
dei Rey. A ideia foi decapitada, salgada e enterrada até que José
Bonifacio resolveu reavivá-Ia.

Bras/fia

IS

a story of national perseverance The pollllcal emane/par/On Df lhe new

capital IS a story of lhe perseverance Df (he Bras/fia reSldents Tlle Iplfanga cry Df
1822 sull echoed when. onfy Dne year after Bral/llan mdependence, lhe deputy,
José BonifácIO de Adranda e Silva, ",rote lhe memorandum entltled Memón8 Sobre
a Necessidade de Edificar no Brasil uma Nova Capital (Memorandum of lfle Need
to Build a New Capital in Brazil). He suggested Brasilia as one Df lhe names for lhe
new seal of lhe Impenal govemment.
The fledglmg natIDn agam took up a proposal (rom decades ago,
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1750, when

lhe Capital of lhe C%ny lVas still Salvador. Tfle Portuguese Marquis de Pombal
(SebastIão José de Carvalho) had praposed a revoluttonary idea: build a new
Portuguese Capital in lhe Brazifian backlands. equidistant lram Alrica and lhe
Indies. The proposal coflapsed in lhe earthquake lhal almosr destroyed Lisbon live
years larer. when rhe Marquis was chosen to rebuild lhe cilY.
The subJecl was agam presemed m 1789 by rebel mmers, who preached lhe
mdependence 01 Brazil and lhe transler 01 capital to lhe mleflor. nameJy lhe vil/age
01 São João deI Rey. The Idea, however. was beheaded, safted and bUfled umil
José BomlâCIO declded to revlve lhe proposal.
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D documento de Bonifácio chegou a ser encaminhado à Assembleia
Constituinte do Império do Brasil, definindo que a nova capital seria
administrada diretamente pelo Governo Geral, ao contrário das

The BonifácIo document was fOfwarded to lhe Constltuent Assembfy Df lhe

8razilian Emplf8 and defmed lha! lhe new capital be dlfect/y admmlstered by lhe

demais capitais, que seriam da responsabilidade do Conselho Geral

General Govemment. un/lke lhe olher capitais lhat were lhe responslbl/lty of lhe

da Província. Mais uma vez, a proposta não vingou

Provmce General Councll Once agam, lhe text was nor approved Emperor Dom

o imperador

D. Pedro I dissolveu a assembleia, e o texto nem sequer chegou a

Pedro I dissolved lhe assembfv without lhe text even bemg consldered. However.
lhe Issue was nor forgouen.

ser apreciado. De toda forma, o tema nunca chegou a ser esquecido.
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Ao contrario, foi lembrado pelos revoltosos pemambucanos da
Confederação do Equador, defendido pelo Visconde de Porto Seguro,
Francisco Varnhagen, e chegou a entrar no artigo terceiro da primeira
Constituição Republicana, que definiu uma zona de 14.400 quilômetros
no Planalto Central para o estabelecimento da futura capital federal.
A partir dar, a proposta nunca parou, ainda que andasse a passos
lentos, com episódios que, embora decisivos, não pareciam levar à
efetivação da construção da capital, até que Juscelino Kubitschek,
em campanha pela presidência, prometeu iniciar e concluir Brasllia.
Mesmo depois da construção, inauguração e mudança da sede do
Governo Federal, a consolidação de Brasília como capital exigiria
novas lutas: contra opositores políticos, contra O regime de exceção
e contra a cassação política de seus moradores. A conquista política
deu-se aos poucos, a partir de grandes mobilizações. Inicialmente,
os moradores do Distrito Federal ganharam o direito de eleger
seus congressistas - três senadores e oito deputados federais em 1986. Ainda seriam necessários mais quatro anos para que a
cidade conquistasse o poder de escolher pelo voto o governador e
os membros da Câmara Legislativa.

Ralher, It was remembered by lhe rebelllous Pernambucanos of lhe Confederação

do Equador (Ecuado, Confederar/Dn), and defended by lhe V,scount Df Porro Seguro,
FranCISco Varnhagen, and was mcluded In rfle th"d amele of lhe fI(se ConstitUIção
Republicana (Republtcan ConstltutlOnJ. wh/cll de/med a 14,400 kllometer zone fDf
lhe establlshment Df lhe future federal capital.
From lhar pom!. lhe proposaf never rested, even thaugh Ir progressed slowfy, with
occaslOns lhar. though hemg declSlve, d/d not seem to lead to lhe building of
lhe capital Thar 15 unlil Juscelmo Kubitschek, durmg hls presldentlal campa/gn,
promlsed to begm and fimsh Bras/lia. Even after constructlon, maugurat/On and
move of lhe seat of lhe federal government, lhe consolidallOn of Brasifla as lhe
federal capItal would demand new struggJes agamst politlcal Opposlllon, agamst
the enforcement regIme and agamst lhe pofltlcal sanctlons of ItS resldents. Polítlcal
conquests came gradually by means of large moblluallDns. AI flrst. lhe Federal
Dlstflct resldents won the nght to elecl lhe/{ own congressmen, lhree senators
and elghr federal depUlJes. m 1986. Ir woufd lake anolher four years for the clty to
conquer lhe "ght to vote for a governar and members of a Leg/s/atlve Chamber
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A NOVA FRONTEIRA
The New Frontier

",' ,nascida do gesto primário de quem assinala um
lugar ou dele toma posse: dois eixos que se cruzam
em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz,"
lúcio Costa. urbanista

..... Bom bV lhe fundamental geslure af ane who designales
ar lakes possessian af a place. twa axes Ihal intersecI aI
rlght angles, ar ralher, lhe sign af lhe cross itself...

Até chegar ao gesto primário de lúcio Costa, composto com
os monumentos de Oscar Niemeyer, a luta para construção da capital
enfrentou inimigos poderosos. No inicio, tudo parecia apontar para
uma solução convergente: o visionário Marquês de Pombal
(1699-1782) entendia que o melhor lugar para proteger a corte

Up to lhe lime Df LuelO Cosras MsI stroke, composed by lhe Oscar NelmByer
monuments fhe f/ght to bulld lhe capJwl faced many powerful eneml8S Ar ",st
everythmg seemed to mdlcale a convergent solullon lhe ~IS l onary Marqués de
Pombal (1699-17821. understood lhar tlle besl place to proleC! (he Portuguese
courl and emplf8 lVould be in lfle BrazllJan backlands Tlle constant tI/leats {rom
L/sbon would cease fnemy Df lhe kmgdom, exifed journalist Hipô/ilo José da Costa

e o império português seria o sertão brasileiro; cessariam as

Perelfa Furtado de Mendonça (1774· 1823}, for Olher reasons, also supporred lhe

constantes ameaças sobre Lisboa; inimigo do reino, o jornalista

move In artieles pubfished in lhe Correio Blaá/iense,

exilado Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça
(1774-18231. ainda que por outras razões, também defendia a
mudança em artigos publicados no Correio Braziliense:

'0 Rio de Janeiro não possui nenhuma das qualidades
que se requerem na cidade que se destina a ser capital do
Império do Brasil. Em um pais interior. central e imediato às
cabeceiras dos grandes rios... (hál várias campinas para a
criação de gado, pedra em abundância para toda a sorte de
ediflcios, madeira de construção para todo o necessário e
minas riquíssimas de todas as qualidades de metais; em uma
palavra, uma situação que se pode comparar à descrição que
temos do paraíso terreal".

~R/O

de Janelfo has none af lhe quafltl8s requlfed for lhe clty mlended to

be lhe Capital Df lhe Emp/fe of eral" lI') an mferto, country, central and
near lhe f: eadwateís of major flvers

((hera are) griJsslands for cattle,

abundam stone for ai) types of bUl,'dmgs ttmber for \'Iha! IS necessary and
m'nes (,ch mal.' types of metais.

In

short a place that compares to I\'hat

one cr.uld caJ.' paradlse on earrh ..
Bul lhe mos! Important admcate for m ~wmg lhe Capltalwas Depu/y Jose BomfaclO
de Andrade e Slha (/763·/8381 kn,m n as lhe 'Pat"arch Df Independence" He
defended llle proposal lhrough book, message and m parllament, as a way to
Integrate tlle country He

I', as lhe

f,(st to suggesllhe name Brasllla for the capital

Mas o mais importante dos defensores da mudança da capital foi o

1hts Capital c.. ud be called Perropo,'ls or Brasll'a, bemg eqUldlstant as

deputado José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-18381, conhecido

much as pJsslble from (he Empife boundafles. 1'/1/1 (h,s lVay open (hrough
roads. lhal should proceed Ille spokes {rom tlus center, lo I/,e many

como o ' Patriarca da Independência". Defendeu a proposta em livro,

prc,bnces and tI,e/( 'nland and coastal N/es.

mensagem e no parlamento, como uma forma de integrar o País.
Efoi ele o primeiro a citar o nome Brasília para batizar a capital.

Defense of the more of the capital h tl1e ,ntenor then IVan lhe support of FranCISCO
Adolfo Varnhagen, llle Vlscount of Porto SegufO (1816-18781. A dlplomat for the

"Essa capital poderá se chamar Petrópolis ou Brasllia, ficar
quanto possível equidistante dos limites do Império; vai abrir·
se deste modo, por meio de estradas que devem sair deste
centro como raios para as diversas provincias e suas cidades
interiores e marítimas".

Portuguese emp.:re and the fi /st gleat Brall,', an f/lstoflan He compafed mo~'mg fhe
capital to the mterlOr to thal Df a heart In (he Iwman body. sl/olVmg a concem for
secuflty.
~1t

woufd appear to be better prolected In lhe center, as m lhe human

body. aM nor on lhe frontl8f

lhe marot . me franuer - lhe ouler I/mil af

naflons m lhe It'orld, represented by lhelr {leels

A defesa pela interiorização da capital ganhou em seguida

l'arnhagen also recogmzed the Importam factor of national IfIlegratlon thar a capital

o reforço de Francisco Adolfo Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro

situated in tlle Imeflor woufd represem The opmlOn glL'en bv lhe V,scount af Porto

(1816-18781. Diplomata do império português e primeiro grande

SegufO, alfhougll expressed In carefu •. dlplomar!c language,

IS notel\'ort"~'

m that he

undertook, usmg IIIS OI','n resources, a surrey rflp to the countrv s mteflor to sugges!

historiador do Brasil, ele comparou a interiorização da capital com

some locatlons thar. m hls wel'/, wau.'d be cOnduc 'l'e to lhe msta/!at . on of a nelv

a função do coração no corpo humano, preocupado com a segurança.

capital One of (hese locatlOns 15 lhe CltV of Formosa, ,n the slate af GOlas. wh'ch 15
located 80 k.lometers flOm where fhe Federal O,strlcr

I~'ou,'d

be lald out

"Parecia que estaria ela muito mais resguardada no centro,
como está no corpo humano o coração, e não na fronteira - e
na fronteira marítima -limítrofe de todas as nações do globo,
representadas por suas esquadras".
Mas Varnhagen também reconheceu o importante fator de
integração nacional que uma capital interiorana representaria.
A opinião de Visconde de Porto Seguro, embora expressada com
a cuidadosa linguagem diplomática, é importante porque ele
empreendeu, com recursos próprios, uma viagem ao interior do
País, sugerindo alguns locais que, a seu ver, seriam propícios

à instalação de uma nova capital. Uma dessas localidades é a
cidade de Formosa, Goiás, que fica a 80 quilômetros de onde seria
demarcado o Distrito Federal.
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A ideia da mudança nunca parou de circular e ganhou força em 1892,
quando o presidente Floriano Peixoto se entusiasmou com a proposta
de levar a capital para o interior e criou a Comissão de Exploração do
Planalto Central do Brasil. Chefiada pelo engenheiro belga Luís Cruls
e com 22 membros, a comissão tinha por objetivo escolher o sitio
exato para a construção da futura capital e, dois anos e duas viagens
depois, apresentou detalhado relatório de 400 páginas.
Outros 50 anos se passariam até que Getúlio Vargas contratasse a

The Idea Df change never ceased and giJl'led momentum In 1891. I'Ihen Presldent
Floflano Peixoto (ook mlefest 'n lhe proposal to bflng lhe Cap"alto lhe mterlor and

empresa norte-americana Donald J. Belcher & Associates para definir

created lhe Comm/sslon fOf lhe ExploriJtlun Df lhe Central Plareau af 8razll Led by

o sítio em que seria instalado o novo Distrito Federal. Ironicamente,

LoUls Cruls along IV/Ih 22other$. Tlle commJtl88 goallVas to chDose lhe exael sUe

quando ditador - de 1937 a 1945 -, Vargas nada fez pela mudança
da capital; no governo democrático, foi decisivo. Foram selecionadas
cinco áreas, mas os norte-americanos deixaram clara a preferência
deles pelo Sítio Castanho, onde efetivamente foi erguido o Plano
Piloto, como registraram:

to build lhe future capital ando tlVO years and !IVO tflps later. presented a detalled
400-page repor!.
Another 50 years lVould pass beto'8 Getú'lo Vargas lVoufd contract an Ameflcan
company, Oonald J. Belcher & Assoclates, to define lhe site \Vllere lhe new Fede/aI
Dlstflcl I\'ould be Jocated li 1$ /fomc lhal while d,crato ~ 1937-1945, Vargas did
nothmg m (al'or o ( movmg rhe capital but whlle In rhe democratlc
was declsne flre sues

"A extensa planície, de suave declividade para os rios
limítrofes, presta-se ao desenvolvimento de uma grande
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go~'ernment.

he

were chosen The NOflh Amer,cans clearJy preleued lhe

SítiO Castanho where the pltOI plan was bUlir They reported

The extenslve piam, IV/th a gentle s/ope adJacent to flVers, lends Itself

cidade de qualquer tipo posslvel, sem a obrigação de

to the developmenr of a large cfry of any type, IV/th no topoyraph,cal

interromper acidentes topográficos".

8/(eraIl0l1s. ~

Ainda não havia o projeto urbanfstico de Lúcio Costa, mas a topografia
do local ajustou-se perfeitamente ao desenho cruzado, com a
vantagem de se poder formar um lago artificial próximo, como já havia
percebido a Missão Cruls meio século antes, sugerindo até o que
seria a barragem do Paranoá.
"Fechando essa brecha com uma obra de arte I... )

1\85

sU.'I no proJeet by urban planner luelO Costa, but lhe topography af lhe

form an artdlclallake nearbv. as lhe Cruls Mls ~ /On had pe,'cel\'ed a halt century

earrer, suggest: 9 what would even be l"e Paran,;á dam.
' Closing lhis gap uit" a I',ofk Df art ( ' lhe warer 1'1-'1rOfcetu/iy take irs
prlmlflre p/ace and form a navlgable lake

In

ali ways, \','Ith a fenglh Df 20

to 25 and a IVldth of 16 to 18 kllometers Besldes useful nav/garlDn and

forçosamente a água tomará ao seu lugar primitivo e formará

lhe abundance Df flsh whlch IS nol af lesser Importance, lhe beaurdul

um lago navegável em todos os sentidos, num comprimento

aspect tllese runnmg waters 1~llfI 9'\'8 to lhe ne\',' capItal lV/li certam/y

de 20 a 25 quilômetros sobre uma largura de 16 a 18. Além
da utilidade de navegação, a abundOncia de peixes, que não
é de somenos importância, o cunho de aformoseamento que
essas belas águas correntes haviam de dar à nova capital
despertariam certamente a admiração de todas as nações. "
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fhere

slte was pertec! for lhe crossol'er des/gn and lJad lhe adlalllage Df bemg ab.'e 10

arouse lhe admlfatIDn of a/l nallans_ ~

Vargas se matou para entrar na história e Café Filho aprovou a
escolha do Sítio Castanho para abrigar a capital. Meses depois. ainda

Vargas sllot h/mself to enter hlstory and Café Filho apprm'ed lhe cholce af SítiO
Castanho as llle fOCJuon for lhe capital A'1onths later whlle 5(111 campalgnmg.

em campanha. Juscelino Kubitschek prometeu construir e mudar

Kubitschek promlsed to bui/d lhe neL'V capital and move It 10 lhe mterlOr. makmg

a nova capital para o interior e acabou transformando Brasília na

Bras/lIa lhe syntheslZed goa/ of hls gOL'ernment A \'efltable eple began to bU/ld a CltV

meta-síntese de seu governo. Tem inicio uma verdadeira epopeia para
erguer uma cidade que. antes mesmo da inauguração. já tinha mais
de cem mil habitantes. OBrasil se encontrava em Brasília. mas até
que Brasília encontrasse o Brasil. se passariam mais três décadas.

tllar, 8L'en belore ifS mauguratlon, had OI'er one hundred thousand resldents. BrazH
mel In Brasilia, bul three decades woufd go by before Brasilia I\'ould meet BrazH.

-

PRIMEIRAS IMPRESSÕES
F Sl lmpressions

A nova capital era um sonho distante. OBrasil
olhava para o Planalto Central com uma mistura
de desconfiança e temor. Brasllia implicaria uma
mudança radical no Pafs. Poucos acreditavam
que Juscelino cumpriria a promessa, mas esses
poucos queriam mudar a cara do Brasil.

The new capital was a distant dream. Brazi/
looked toward the Central Plain with a mixture of
apprehension and fear. Brasilia would imply a radical
change in the country. Few believed that Juscelino
would fulfill his promise, but those few wanted to
change the semblance of Brazil.

•A primeira vez que ouvi falar em Bras[lia foi num discurso
do presidente Juscelino. Eu, na verdade, não acreditava,
achava que aquilo era para um futuro muito distante. Mas,
quando Juscelino ganhou a eleição e prometeu que iria
cumprir a Constituição e construir Brasflia, nós passamos

a acreditar.·
Lindberg Aziz Cury
Empresirio e um dos lideras da luta pela autonomlll polltica de 8f8Smll

7he (IfSI tIme I heard about 8raSII18 W8S In a speech by Presldent
Kubitschek Actually. I dld not belteve It. I thought It was somethmg

mthe very d,stant (uture 8ut when Kubitschek won lhe efectlon
and promlsed to comply wlth lhe ConStltUllon and bUlld Brasllla, we
belleved...

Undbelfl Aziz Cury
Busmessman and a leader In lhe slruggle for Brasil!a pofilical aufonomy

·0 sujeito ficava encantado de ser chamado pelo nome
pelo presidente da Repüblica. Juscelino ia batendo nas
costas de um e de outro e dizendo: 'Como é, vai ou não
vai?'. Os trabalhadores respondiam: 'Vai, presidente!'
Era uma vibração enorme, não s6 pela obra, mas pela
enormidade do que se fazia. Você estava acostumado

a fazer um prédio, fazer uma rua, fazer uma ponte,
mas fazer uma cidade? Euma cidade como Bras[lia,

a mais modema do mundo?"
Alfonso Heliodoro dos Santos
Ex-chefe da gabinete do ex-presidente JK

·The man was dellghted for lhe Presldent of lhe Republlc lo cal( hlm
by name Kubitschek would glVe a slap on lhe back to one and tllen
another and ask, -How's II gomg? Are we gomg to make ,f}' The
workers would answer: ' Yes SI(: Mr Presidentr Ir was e.lcltmg, nor
Just the lVork. but llle enormlty Df what was hemg done Vou were
used to bUlldmg a house a street, ar a brIdge BUI a cltr? A cltr I1k8
8r8SIIIa, lhe most modem In lhe world?"

Affonso Heliodoro dos Sanlos
Former JK ChieI of Staft
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"Brasflia, para a minha geração, significou um momento
de virada da vida nacional. Tinha um significado político
fortíssimo, era a concretização de uma série de ideais
que pareciam inalcançáveis e que, de repente, estavam
ao alcance da mão, à vista, num futuro muito pr6ximo. "
José Carlos Córdova Coutinho
Arquiteto. integrante da Comissllo "UnB 50 Anos de BrasOiIl"

"For mr general/ano Bras/lia meant a tummg pomt In natlona/Me Ir
had a very strong pollllcal slgnilicance It was the Implementatlon 01
a sefles 01 /deas lhat seemed unattamable and that sudden/y were
wlthm reach. m Vlew. m lhe near lulure_

M

JosÍl Carlos Córdova Coutinho
M
Architect. member of lhe MUnB 50 Years of Brasilla Commlsslon

"Quando inauguramos Brasflia, a situação era precária.
Mas podia, pode funcionar a cidade. Éaquela hist6ria:
ou se fazia dentro de um governo ou não se fazia mais.
Porque dentro da mentalidade brasileira, latino-americana,
os presidentes gostam muito de mudar. não? Todo governo
que muda, muda tudo, não? Muda a estrutura, mudam
as ideias, mudam os planos e n6s tivemos o caso do
presidente Jãnio Quadros, querendo transferir novamente
a capital para o Rio de Janeiro. "
Ernesto Silva
Ex-diretor da Novacap

When we maugurated Brasil/a, lhe sltual/On was precarious Bul
1I eou/d, lhe cltr can work It 5 that SIOry or you do Ir durmg one
government or never do II In lhe Bral/llan way Df thmkmg, Latm
Ameflcan presldents are fond Df change, flgh!? Wíth every change In

government. everythmg changes, flght" They change lhe structure
change Ideas, change p/ans. We had lhe case of Presldent Quadros.
wantmg to uansler lhe capital back to RIO de Janeiro ...

Ernesto Silva
Former Novacap director
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"A cidade não tinha quase nada, era impressionante.
Você olhava e o que via? Só poeira. Havia um ou outro
prédio. Vim a primeira vez e não quis ficar. Na segunda
vez, vim e fiquei, porque havia incentivo para os médicos
e outros profissionais. Não era fácil deixar o
Rio de Janeiro e todas as suas maravilhas; ou São Paulo
e aquela pujança toda. Ocomércio era ainda iniciante,

o divertimento muito pouco.•
Jofrao Frejat
Médico e ex-deputado lederal

-rhe c/ty had almost nothmg, It was ImpreSSlve You looked Qut and
what dld Vou see 1 Only dust There was a bulldmg here and there
rhe f/{st time I carne, I dldn 't want to stay J carne lhe second time
because there lVere incentives for doctors and other professlOnals

Jt wasn 't easy leavmg RIO de Janeiro, IVlth af/ I(S lVonders. or São
Paulo and its pOlVer. Business lVas stillweak and lhere lVas nothing
fun to do.

W

Jofran Frejat
Physlclan and former Congressman

"A cidade maior que eu conhecia era Rubiataba, com três
mil habitantes. Em Brasilia, surpreenderam-me os barracos
no Núcleo Bandeirante, na Vila do IAPI, onde eu morei. Não
tinha alvenaria, porque dava ideia de coisa fixa e isso era
provisório, como era provisória a história do operário em
Brasília: a gente era só uma passagem por aqui.•
Eurípedes Camargo
Uder do Movimento Incansâveis de Ceilãndia

·The blggest clty I had known W8S Rublataba, w/lh three thousand
resldents In Bras/lia, lhe shacks m Nucleo Bandelfante In lhe IAPf

Vil/age where I flved. surpflsed me They had no bllCks, because
lhat commumcated lhe Idea of somethmg permanent. and Ir was
temporary, as was lhe hlstory Df lhe temporary workers In Braslha

we were onlv pdssmg through ..
Eutípedes CamslJlo
Leader Df the Incasáveis de Ceifãndia Movement
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"Por diversas razões. Braslfia fascina os cidadãos dos
Estados Unidos. Em primeiro lugar. nossa decisão.
tomada há muitos anos. de transferir a capital de nossa
jovem pátria da Filadélfia para o Distrito de Columbia.
Em segundo lugar. essa aventura de pioneiros recordanos o avanço envolvente de suas próprias fronteiras. a
conquista do oeste norte-americano - um processo que s6
se concluiu quando eu ainda era jovem. Evidentemente.
tenho agora testemunhado a rapidez com que se completa
Brasília. compreendo hoje por que é o Brasil denominado
um "pais apressado". Brasília é uma epopeia digna das
vastas possibilidades e aspirações deste país. "
Owight Eisenhower
Ex'presldente dos EUA

7here are many reasons why Bras/lia fascmares lhe cltlzens Df lhe
Umted Stares Flfsl. was ou, dec/slon. made year$ ago. to transfer
lhe capital of our yaung country !fOm Phlladelphla to lhe D,strlct
DI Columbl8. Secand, thls p/Oneermg adventure remmds us Df lhe
advance mvolvmg our own borders - 11m canquest of lhe Ameflcan
West . a process that was onfy cancluded when I was yaung. I have
now wltnessed lhe speed wlth wh/ch Bras/lia /s bemg complefed I
now understand why Braz/I/s called a ~country m a hurry. ~ Brasilla
/s an eplc worthy af the vast passibllltlCs and aspiratlans af this
country. ~

Owight EiSf1flhower
Former U.S. presidem

"Brasília funcionou como um eldorado que os
nordestinos viam como a possibilidade de sobrevivência.
de escapar da fome. da miséria e da seca. Brasília chegou
a 60 mil trabalhadores. com um contingente imenso
de nordestinos. "
Vladimir Carvalho
Cineasta, diretor do filme Conterrâneos Velhos de Guerra

WBrasll,a was a type Df Eldorado People (ram lhe Northeast saw a
way to SUrvlve, to escape hunger poverty and drought Bras/lia had
up to 60,000 workers most from lhe Northeast •

Vladimir CaMllhD
Filmmaker. dlf8ctor Df Velhos da Guerra
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UMA CIDADE SEM CIDADÃOS
A City Without Citizens

Nos primeiros anos, os brasilienses estavam
preocupados com a construção e consolidação
da nova capital. Em seguida, veio a ditadura
e Brasflia estava cassada.

In the early years, the residents of Brasilia were concerned
with the construction and consolidation of new capital.
Then carne the dictatorship and Brasilia was abrogated.

Brasília surgiu como um apêndice federal. sem autonomia econômica
ou política. Prefeitos nomeados diretamente pelo presidente da
República administrariam a cidade·sede do governo, o que JK chamou

Br8sill8 emerged as a federal appendix, with no economlC or polltlcal autonomy

Mayors were directly appomted by lhe Presldent to admmlster lhe ciry. seat Df
lhe govemment JK ca/(ed lhe

~cerebrum

Df lhe hlghest national dec/SIons ·'n

de ' cérebro das mais altas decisões nacionais". Em plena democracia,

fuI! democracy, Brasifla 1V8S bom abrogatcd. fol/owmg lhe model of lhe Impeflal

Brasília nasceu cassada, seguindo o modelo do município neutro

mUnlclpallty and federal d/sUlc! In RIo.

imperial e do Distrito Federal carioca.

The reSldents Df lhe new capital mamtamed lhe" old voler reglstratlOns and
addresses In Drder to elecl leglslal0{5 In lhel' respeclIve states Thase bom

In

lhe

Os habitantes da nova capital mantinham seus antigos titulos e

Federal Dlslft't and lhase who carne Df vormg age In lhe capital were fOfced to

domicílios eleitorais para poderem eleger os parlamentares de seus

acqU/re lhelf voter reg/strallOn, but only lo have a document that held no use, bemg

respectivos Estados. Os nascidos no Distrito Federal ou mesmo os

that they couldn'l vote.

que completavam a maioridade na capital eram obrigados a tirar o

7he situatlOn was unacceptabfe The popuface was d/ssat/sf/ed wilh lhe appomled

título eleitoral, mas apenas para ter como documento, sem qualquer

governors, bemg lhal they knew nothmg of lhe peopfes needs ~ remembers Jolran

utilidade, já que não podiam votar.

freJal, federal Depuly elecled m 1986.
In /ls first years 01 Me, Brasília res/dents seemed absorbed by lhe work 01 bUllding

"Era inaceitável aquela situação, havia uma insatisfação da população

lhe city, The governmenl only half,worked, bemg lhat many mm/slrles remamed

com os governantes indicados porque eles desconheciam as

m RIO de Jane/ro. and lhat many bUlldmgs lO house d/v/s/ons and translerred

necessidades do povo",lembra Jofran Frejat, eleito deputado federal

constituinte em 1986.

employees were sul! bemg bUlft.
Thlfly years wenl by belore lhe 8rasilla clt/zen had lhe oght lo choose /ts ofllcers
and leg/sfators. The work 01 lhe Legls/ature began m 1991. afler years of pol/llcal

Nos primeiros anos de vida, os brasilienses pareciam absOlvidos
com o trabalho de construção da cidade. Ogoverno ainda funcionava

and eeonom/e d/seuss/on 01 how lhe spee/al d/slflel should be admmlstered It was
a d/seusSlon hefd In paral/el lo lhe eampa/gn for dlfeet presldent/a/ e/eel/ons

pela metade, com muitos ministérios no Rio de Janeiro, e prédios

Why woufd lhe resldent 01 Bras/f/a be difterent. one who coufd choose lhe

ainda estavam sendo construídos para abrigar as repartições e os

pres/denl but nol lhelf governar ar leg/slalors (dlstoet depuuesP fI was only half a

funcionários transferidos.

demoeraey. Slnee 1986, when lhe elty only won lhe flghl lo eleet lhree senalors and
e/ght lederal deput/es

Trinta anos se passaram até que o cidadão brasiliense tivesse o
direito de escolher seus administradores e legisladores. Os trabalhos
da Câmara Legislativa foram iniciados em 1991, após anos de muita
discussão política e econômica sobre como o distrito especial deveria
ser administrado. Foi uma discussão paralela à campanha pelas
eleições diretas para a presidência da República.
Por que o brasiliense teria que ser um brasileiro diferente, que poderia
escolher o presidente, mas não o governador e os legisladores
(deputados distritais)? Era uma democracia pela metade, uma vez que
em 1986 a cidade ganhou o direito de eleger três senadores e oito
deputados federais.
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AO PRESIDENTE JUSCELINO' KUBlT :
OLIVEIRA, QUE DE~BRAVOU O SERTAC
BRASILlA 'coM AUDÁCIA, ENERGIA E CC
HOMENAGEM 005 PIONEIROS QUE O
NA GRANDE AVENTURA.

A luta pela autonomia política mobilizou a sociedade, com
movimentações por toda a cidade, numa manifestação democrática
que rendeu os primeiros frutos em 1985, quando o Congresso
Nacional aprovou emenda constitucional garantindo ao cidadão o
direito de eleger congressistas.
Já no ano seguinte, foram eleitos os primeiros representantes no

The struggle for pollllcal autonomy mobi.'ued all Df soclety wlth demonslratlons
throughout lhe LftY, In a democratlc fally that y/elded Ils first fruJts In 1985 when
Congress approved a conslltut/Onal amendment guaranteemg Clflzens lhe flgM to

eleel congressmen
In (fie followmg year lhe flfs( representatlves were elected to lhe federal
leglslature Senators MauflclO Corréa, Melf8 Filho de Souza

e Pompev. and Federal

Deputles Augusto Carvalho FranCISco Carnelfo Geraldo Campos, Jofran Frejat,

legislativo federal: os senadores Maurício Corrêa, Meira Filho e

MarCIa Kubitschek, Mana de Lourdes AbadIa. S/gmarmga Seixas and Wafmlf

Pompeu de Souza; e os deputados federais: Augusto Carvalho,

Campelo

Francisco Carneiro, Geraldo Campos, Jofran Frejat, Márcia Kubitschek,

Fvll Pol/l/cal autonomy was achleved as result of lhe e/ecl/on of lhe firsl

Maria de Lourdes Abadia, Sigmaringa Seixas e Walmir Campelo.

congressmen smce lhe polillclans elecled to of/l ce dedlcaled lhemselves to lhe

A autonomia política integral foi consequência da eleição dos

OISlflCt. As a result, m 1990, lhe Federal D,stuct was able to e/ect lhe" f"Sl lhe"

primeiros congressistas, uma vez que os políticos eleitos para

governor and lhe f"sl 24 dlstflcl depulles ·/n congress, our struggle lO , onvmce

approval of lhe amendment that wDuld g,ve polltlcal aUlonomy to lhe Federal

a Constituinte se dedicaram para aprovar a emenda que daria a
autonomia política ao Distrito Federal. Oresultado foi que, em 1990,

our col/eagues to approve polltlcal aulonomy for lhe Federal Dlst"ct was mtense,
negouallons were lough Thls IS how we achleved vlclorv. • says Mana de Lourdes
Abadia, who was elected deputy m 1986.

o Distrito Federal põde escolher pelo voto direto o seu governador
e os primeiros 24 deputados distritais. "Lá dentro do Congresso,

Anicle 27 oI lhe ConSlitution slales:

a nossa luta para convencer os colegas a aprovar a autonomia politica

7he number of deputtes for lhe leglslatlve Assemb/y shall be

para o DF foi intensa, a negociação era pesada. Foi assim

three times that of the Stale representallon m lhe Chamber of
Depulles •

que conseguimos a vitória", diz Maria de Lourdes Abadia, eleita
deputada constituinte em 86.

The Leglslature /s m ItS Slxlh term There are 24 parliamentanans who are elected
every four years along IV/th lhe Presldent 01 lhe Republic, Senators and Chamber
of Deputles It IS lhe newest leglslatlve House m the country, so named because

Artigo 21 da Constituição:
· 0 número de deputados à Assembleia Legislativa
corresponderá ao triplo da representação do Estado
na Câmara dos Deputados .. ."

Il has lhe dulles of bOlh clty and Slale 7he leglslatlve Chamber helped butld
democracy and consolidale it. ,. says Amau" Pessoa, member of lhe Brazillan
Cammumst Party IPCBJ durmg lhe dlclalorshlp, and wha amved m Brasdla aI lhe
he/ghl of lhe demonstrallons for Federal Dlstflcl pofltlcal autonomy

A Câmara Legislativa está em sua sexta legislatura. São 24
parlamentares, eleitos a cada quatro anos, juntamente com a eleição
para a Presidência da República, senadores e deputados federais.

Éa mais nova Casa Legislativa do País, chamada assim porque tem
atribuições de município e Estado. "A Câmara Legislativa ajudou a
construir a democracia e ajuda a consolidá-Ia", disse Amauri Pessoa,
militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) nos anos de ditadura,
que chegou a Brasília no auge das manifestações pela autonomia
política do DF.

Candidato a senador, Meira Filho vota no ColégiO Inel
Candidate to lhe Senate, Me/f3 filho rores aI ColégIO /nel
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No início. a união dos movimentos social e popular
A história da Câmara Legislativa do Distrito federal está ligada

In lhe beginning - lhe union o( social and popular
movemenls

à luta pela redemocratização do País. foram batalhas travadas

The story of lhe Federal D,strlct Leglslatlve Chamber 15 Imked to lhe struggle for

conjuntamente, com objetivos semelhantes. Para se conquistar a

lhe democralil811on af lhe country Hautes were fought s/de by s/de IV/Ih Similar

representação política do Distrito federal, era preciso antes ter o

90als. To gam poftlJcal represental/on In lhe federal D,StllCl, II WBS ("SI necessary

direito de votar para presidente do Brasil.

to have lhe flgh, to vote for lhe preSidem Df Brazll
1t 1V8S an uphJlI baltle. aI a cnllcal momentoFrom 1964 to 1979. lhe country IIved In

foi uma batalha árdua, em um momento crftico. De 1964 a 1979,

an excepllon (e9,me: lhe military dict810lShip imposed asel( on afl 01 soclel .. Wlth

o Pais viveu em um regime de exceção, com a ditadura militar se

lhe coup. pof/llcal parties \Vere disso/ved, POlilicalleaders lVere deposed and lhe

impondo sobre toda a sociedade. Com o golpe, partidos políticos

poliueal "ghls of ali e/tlzens lVere hmlted. Only Mo pol/tleal parlies IVere allolVed.

foram dissolvidos, líderes políticos foram cassados e os direitos
políticos de todos os cidadãos foram limitados - só eram permitidos
dois partidos políticos (Arena e MDB) e foram estabelecidas eleições
indiretas para presidente e governadores.

Arena and MD8. and mdireel elecllOns IVere establlshed for the Presldent and
governors.
Ar first. lhe new Federal D,st"Cl seemed more mterested m consolldaMg ftself as
the capital of lhe country Ihan wmnmg pO/II/cal "ghts. Ali efforts lVere dlfecled
lowards lhe physlcal constructlon of lhe CltY. The conquesl of ciruenshlp would
be felt for a second phase HO\V8ver. after Irs fourth anmversary. the cap/tallVas

Num primeiro momento, o novo Distrito federal parecia mais
preocupado em se consolidar como capital do Pais do que em

shaken by lhe coup. whlch suspended any dlscusslon mvo/vmg electlons
With lhe intensificatlon of the mifitary regime inauguraled on March 31 1964.

conquistar direitos políticos. Todos os esforços se davam na direção

pol/tlcal movements began m lhe Clly.

da construção física da cidade; a conquista da cidadania ficaria para

S8W "01

uma segunda fase. Mas, aos quatro anos de idade, a capital foi
sacudida pelo golpe que suspendeu qualquer discussão em torno de
eleições.
Com o recrudescimento do regime militar inaugurado em 31 de
março de 1964, começaram os movimentos políticos na cidade. "Já

~I had already lived

lhe coup in Fortaleza. I

police entermg lhe co/loge, dismantlmg lhe academlc center. We lVere m a

IIgM agamst lhe diclalorshlp and It 1V8S fiam th/s mllltancy lhar lVe began lhe fight
for amnesly. for polltlca/ representallon 01 lhe constltuents of lhe Federal DISt"ct, ~
recalls former Oistflct Deputy, Mafla Laura Sales Pmhe"o
The struggle 101 the pol/tlcal autonomy of lhe capital was lhe struggle for lhe
democratl1atlon of lhe eountry. IVlth rhe same charaeler$.

~I came

as a graduated

ptolesslOnal because I opted fOllaw. Abaut 20% of my lime lVas devoted to causes
that supported me. lhe rest lVas for free legal aid to polillcal plisoners and SOCial

tinha vivido o golpe em fortaleza. Vi a tropa de choque entrando

movements. UIVas my duty. my pofillcal engagement. lhe cOnllÍbution I gave in lhe

na faculdade, desmontando o centro acadêmico. A gente estava na

fight agamst lhe dictatorshlp. ~ lecalls former Federal Depuly. S,gmarmga Seixas.

luta contra a ditadura e foi dessa militância que depois entramos
na luta pela anistia, pela representação política no Distrito federal.
pela Constituinte", lembra a ex-deputada federal Maria Laura Sales
Pinheiro.
A luta pela autonomia política da capital era a luta pela
redemocratização do Pais, com os mesmos personagens. "Vim
formado, já como profissional, porque optei pela advocacia. Uns
20% do meu tempo eu dedicava àquelas causas que me davam
sustentação; o resto era uma advocacia gratuita para preso político
e movimentos sociais. Era o meu dever, um engajamento político, a
contribuição que eu prestava na luta contra a ditadura", recorda o exdeputado federal Sigmaringa Seixas.
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Um dos polos da resistência era a Universidade de Brasília (UnBI, que
havia sido criada com uma nova proposta de ensino superior. Com a
mudança de regime, tudo mudou. "Depois de passar no concurso do

One of focal pomts of reslstance was lhe UmvefSlly af Brasllta (Un8). whlch had
been created under a new proposaf fDf hlgher educallon With lhe change In
regime, everylhmg changed. -Aftcr passmg lhe d,rected CIvil SefV8nl exaro for lhe

Banco do Brasil, fiz Sociologia na UnB e comecei a conviver

Bank Df 8r8111. , srudled soclofogy ar Un8 and began to Ilve wlth people who ",ere

com pessoas que estavam na militância do movimento estudantil.

actlvlsts In lhe student movement. / entered lhe umv8fS1ty under a ~'ely ofJPfesslve

Entrei na universidade numa situação muito opressiva. A UnB tinha

sltuatlOn. Un8 had been mvaded m '68 and lhe student movement was In dlsarray,
H

says Augusto Carvalho. federal Deputy.

sido invadida em 68 e o movimento estudantil fora desbaratado", diz
Augusto Carvalho, deputado federal.
As manifestações tinham muito mais um caráter nacional do que

The protesls had a much mOfe national lhan local charaeler and were suppressed.
Wllh lhe enaelmenl ollnslllullonal Ael No 5 In 1968. lhe leglme Inlenslfled.
bul professlonal assOClaMns, sueh as lhe Ordem de Advogados do Brasil · OAB
(Bral/flan Bar ASSOClatlon) and lhe ASSOCIação ComelClal do O/Slflto Fedelal

local e eram reprimidas. Com a decretação do Ato Institucional n' 5,

ACOF (Federal O/slflel Trade Assoelauon). lounded In 1962. galhered strenglh. and

em 1968, o regime recrudesceu, mas as entidades de classe como a

become slfongholds for humano soe/ai and pollt/cal flghlS. and whlch culmmaled

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Associação Comercial do
Distrito Federal (ACDFI, fundada em 1962, se fortaleciam e acabaram
por se tornar fortalezas pelos direitos humanos, sociais e políticos,
que culminaram com a promulgação da lei da Anistia (n' 6.6831, ponto
inicial da chamada "abertura lenta, segura e gradual."

lVllh lhe publlcauOfl DI lhe leI da Amslla INo 6683 (Amnesly lawJ. lhe slarlmg
pomt lar lhe Mslow. sale and gradual opemng. ~
AI lhe same time. Brasifla soe/ely was bemg cOlIsofldated. Tllere no longel were
people who spent a few years m lhe lIew Federal D/sUlel and Ihen retumed home
Famlfles "'ere eSlabllshed. commerce grew, mdustry IVas Implanred and lhe
economy began holdmg ItS own. fvenlS. such as lhe Brasil/a Fllm Festival. crealed
m 1965. and lhe presenee 01 lhe UmvefSlty 01 BraSil/a began to create a slrong

Ao mesmo tempo, consolidava-se uma sociedade brasiliense. Não
eram mais pessoas que passariam alguns anos no novo Distrito

local eulture
Dflven by Ihls new busmess and SOCial orgaml8t1On, movemenrs m severa' areas

Federal e depois voliariam aos seus locais de origem. Famllias se

- sludent. cultural, resldems, ((ade umons . begin

estabeleceram, o comércio cresceu, foram instaladas indústrias, a

In Ihls way; s(rong gfOUpS emerged. such as lhe MOVimento dos Inquilmos

economia começava a girar por si própria. Eventos como o Festival de

(Renters MovementJ. Assocloç.§o dos Moradores Incansáveis (Tireless Residents'

Cinema Brasileiro, criado em 1965, e a presença da Universidade de
Brasília começavam a criar uma cultura forte e própria.

(o organile and grow suonger

AssoClallon) éJnd lhe Umão e Lula do Selar P (Umon and F/ghl fOf P Seclorl. ali
110m Cel/ãndia. a city thal was barely ten yeals old. From Ihls same arca carne lhe
embflo of lhe Sindicato dos P,olessores (Teachels UmonJ.

Impulsionados por essa nova organização empresarial e social.
movimentos de várias vertentes - estudantil, culiural, moradores,
sindicatos - começavam a se organizar e se forteleceram. Foi dessa
forma que surgiram grupos fortes como o Movimento dos Inquilinos,
a Associação dos Incansáveis Moradores e a União e luta do Setor P.
todos de Ceilândia, cidade que tinha pouco mais de dez anos de vida.
Foi de lá, também, que veio o embrião do Sindicalo dos Professores.

Manifestações na UnB. Viatura e poliCiaiS da PoliCia Federal com capacetes.
escudos e cacetetes, durante invasão do Cámpus
lkIB ~ld'IS. lbIa m\Oes std htJtnI Na ""ÚlIWIIt!ts.
1/UeIrJs lI'd cuJgeIs 6.nng ~ ~ ~
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As primeiras aragens democráticas incentivaram outras entidades,
que nasceram grandes e tornaram-se poderosas, como os sindicatos
dos Bancários, dos Comerciários e dos Vigilantes - esse último fez

The flrst democrdllC breezes encouraged orhe, enlltws. whlch are bom areal and
became as powerful as the Bant, Trade and Guard Umons, lhe las1 Df whlch made
'I/story by stagmg lhe first sl/lke In lhe Federal D/5tflct m 1979.

~/n

July 79 we

história ao deflagrar a primeira greve do Distrito Federal. em 1979.

staged lhe "rsl securlty guard slfIke /1 was a smke 10 assert our legal flghts In

"Em julho de 79, fizemos a primeira greve dos vigilantes. Era uma

Ocrober we stopped God and lhe war/d. Every movement Df lhe left was w/llmg

greve reivindicatória. Em outubro, paramos Deus e o mundo. Todo

to help. Jt was lhe '"sI time, after lhe m/Mary regime, lhar workers occupted lhe
gal/efles of Congress, • remembers Chico VigIlante, OlSlflct Depuly.

movimento de esquerda se dispôs a ajudar. Foi a primeira vez, depois
do regime militar. que os trabalhadores ocuparam as galerias do

Deployed, each group began to gam pollllcal strength and alfy themselves wlth the
polltlcal parfles that were formmg at lhe end of lhe blpamsanshlp.

Congresso Nacional", lembra-se Chico Vigilante, um dos líderes do
movimento.

HBrasilia has always had a very mtense polltlcallde, but It was nor deslgned lhar
way. It was deslgned lo be an admmlstratlVe clty. But I felt a clty of freedom, the

Mobilizados. cada grupamento começou a se fortalecer politicamente
e a se aliar com os partidos que estavam se formando a partir do final
do bipartidarismo.

soul of the Brazi/ian people made thls place a centrifuge, Hrecalls former Oistflcl
Oeputy, lucIa Carvalho.
H/n movmg fram the 70s to the 80s, Braslfla was a natIOnal anomaly· pollllcal
partles eXlsted, but they had no legal representatlon m the Federal OISlflC!. We

"Brasília sempre teve uma vida política muito intensa e ela
não foi concebida para isso. Foi concebida para ser uma cidade
administrativa, mas eu senti que era uma cidade de liberdade, a alma
do povo brasileiro fez daqui uma centrífuga", lembra a ex-deputada

had uncountable movements and publJc acts m favor of the flght for polJtJcal
representatlon, whlch happened durmg the campalgn for dlfect elecl1ons. We PU!
togelher both tll/ngs. lhe flghl to elecl the presldent and lhe flghl for pollllcal
representatlon m the Federal OISIOC!. Hsays acllvlst Jacques Pena.
PolltlCal partJes began to organIZe m lhe Federal OIStrlCt, but m an almosl

distrital lucia Carvalho.

clandestme way and wlthout a ranglble goal. as lhere had nol been any eleclJons

"Na passagem da década de 70 para a de 80, Brasília ficou com

coartalls of lhe national struggle for dlfecl preSldenl1al eleclJons

The mmal objecl1ve rherefore was lhe conquest of pollllcal autonomy, odmg lhe

uma anomalia nacional: os partidos existiam, mas não tinham
representação legal no Df Tivemos 'n' movimentos e atos públicos

HI always belleved and foughl for democracy I never beheved that a hegemomc
party could be democrallc Hsays Safvlano GUlmaraes, who four year$ later. as

pelo direito da representação política, que aconteceram no momento

an elected Olst"cr Oepuly, would be lhe flfSl presldent of lhe Federal Dlstflcl

da campanha das diretas, e nós somávamos as duas coisas: o direito

legls/atlVe Chamber

de eleger o presidente da República e o direito à representação
política no Distrito Federal", afirma o militante Jacques Pena.
Os partidos políticos começaram a se organizar no Distrito Federal,
mas ainda de forma quase clandestina e sem um objetivo palpável,
já que ainda não havia eleições. A meta inicial, dessa forma, era a
conquista da autonomia política, pegando carona na luta nacional
pelas eleições diretas para presidente.
"Sempre acreditei e lutei pela democracia. Nunca acreditei que
um partido hegemônico pudesse ser democrata", afirma Salviano
Guimarães, que quatro anos depois, eleito deputado distrital. seria o
primeiro presidente da Câmara legislativa do DF.
Público em galerias durante a primeira sessão da Câmara legislativa do Distrito
Federal que elegeu odeputado Salvlano Guimarães à preSidência da Casa
Pllbllc mgal/erles dmIIg ~ IilsI se.s:.s/OO o/lhe federal OsstnclleglSldlM! fJlJmber
that elet:ted Depury Sa/rJano GUlmiJfiies as hcuse prestdenl.
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oCOMITÊ PELO VOTO
NO DISTRITO FEDERAL
Comm;ttee

Vot;n9

FederaIO;str;ct

Nascida da decisão de JK de ouvir o clamor
do povo em um comício, Brasília não poderia
ficar amordaçada. Líderes começaram a surgir
na nova capital e, com eles, o desejo de decidir
o próprio destino.

BUfI, of the Jusrellf1ú Kubl'sheck decls/On based Clt
heaflng tne vVlce af thr people at aral/v, Brasllla úuld not
be gaqged. Leader~ begm to emf'rqe in the new r oital,
and wlth tnf'm. the desire to decIde thelr owr destmy

ofortalecimento de tantos grupos e o surgimento de lideranças
empresariais e polfticas fizeram com que se formasse o Comitê
pelo Voto no Distrito Federal, em ligação direta com o Centro Brasil

Tlle stlc,lgthenmg 1)/ 50 ,TIõ'H t),OI)p<: JII1 th' emergrnce af POIlOCll md Quqnes<:
IS plO~'lde1

,e<J;}

')/S((ft~r,

'o the IOImJI,01 11 rhe Com me 'ar 10I'1g,(' h tedmal

dlfeLlly c]nller.!f~d la thE! Clmtro 8r8$,1 DemoL UIC)

G(!tl

d'1e rBld-/

Democrático (Cebrade), fundado e presidido por Oscar Niemeyer,

DrfTIo::t.1fIC Center), L\'hICh was founded ~n1 cllalfcd Oy O,car Nien el ~I i!f'/d tI!

e com o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), uma frente de

M') fi

polfticos contra o regime militar,

,to'"

palmedllrom

~o 3tlCJf]r81#e 1lo

"'108'810 l,lnOcmX'altr l.'11

~enO?

,,,nsl the nl/lltary regI/fie

Ir b't)JfI tO tüAe afim lo i mOlenenr "the á/ler: 101 túnar(/ imn sty thàt I\'uu,j

"Começa a decolar. em 76, um movimento em direção à anistia que

de pl)p mIo 1elf1Jcrdllldll01 some lime filIeI m lhe 8fJs ireTJ '1:31 ti e 101171\119

vai desaguar na redemocratização tempos depois, na década de

qucSllons arose ~'~/IY do'l" ;'e hJI'a dn e/ecuDn' ti"h;' can I l]/âSllliJ e/ecI ts OI', 1

IJ(), Ear começa a aparecer o seguinte: 'E por que a gente não tem

eleição? Por que Bras(/ia não pode eleger seus governantes?', lembra

o cineasta Vladimir CalVa lho,
"A gente se desdobrava e fazia as coisas, Foi quando criamos

PéJ1ersh,')'

'e aJls /JIrrmJAer V/d11 lJJr em'd/h)

We m 1e an

~ffOt1

an 1dld hmgs

1I1~'a

I h(m ,',e f(!dtM lhe

C,rnmmpe ror

votmg fllere werp ,ften ronSHtutIoml afT/enc/n,em P,OJC 1. to rpatc pollt/cal

represet1l,itlon.., "1 'he ': m'U,tlee (Df Vali 1 wJlked 0'1 '1 ese prOl

c/~.I]1

L711taClln1 IhA 11!PJ1le iJ'1d Dy 'lI?/ mo'Jdlldtlon ,fi çonlm.ttee IOf llWn]

WdS

o ComiM pelo Voto, Frequentemente havia projetos de emenda

I nkerl o lhe o I ImOI'e?' RI Thell'l ,," J1(tfhcr Ilr.ol.flalJl i1(p"C1 'h~, te 31,pd

constitucional criando a representação polftica e o Comitê pelo Voto

JfDu'Id lhe Ch ~,nb r of r ~mme,ce lhe '1\ o ,', fe m IIdrmOny. •

trabalhava esses projetos entrando em contato com os deputados e
também na mobilização das pessoas para o dia de votação, OComitê
pelo Voto era uma vertente da organização da luta pela representação
po/ftica, vinculado ao movimento social, e havia outra vertente
importante que se dava em tomo da Associação Comercial. As duas

d

wale!$lled for the olgíJnUaflOfl 01 IlIe sauq,J/f> fOI Ool/llcJI replese,tallOn, ,r U'dS'
~)

Carlos Albelto

rorres. one of Ih 111$( elgfJt deputl(!s e!f'cre.1lJy the fc1eral DISlrlCl
801 rOlJf e 'tOm h nom ~nI l'\f ~ sald 'h~, IVe II mlf'd 10 lerr lhe pres/dJ11

we a/so uanted lO e/ect

I"~

gOI'em)f olSr<Jsllta and, subseJUently, 'h~ peJples

e;Jff' ntal/ve" 'o IHtll. m~"r In 8nS/h" IfI~s lhe COf'JmJttf.e fOI vOlmg /fI file

Fpdet I UI"Ulct \1

J5

r,e.. lf'd

d1s Fe 18' I nepu", Au U(IO r "IVJlhO

One of lhe COf11m'ttcc fOf Votmg lJattleflelds \\Ias file

Nat/O.1i~(

rollgfPSS. e~WJC aJ(y

se encontravam harmoniosamente", diz Carlos Alberto Torres, um dos

'1 rI f! 7iJIJ fies ,\ e'1eve' a c mstllUIIO '1 I dfl e oml:nt ,. s IJe "9 "ecJ An llh r

oito primeiros deputados federais eleitos pelo DE

T10fP

s/bIt' o,mlef, Id Va" on //le Stfeers 01 'h~ Fedctdl UI"!fU 1'/Itl1 ~ Afies

of d~f110olSlratlOns m IlIe SOJIII C'fTlm~m,11 S CIOf mllhe (alellltc' l1es vhlCn

"t claro que, a partir do momento que você falava que queria eleger o

SOlJ 1ht lO I]fO 1/ n lhe SClJpe )1 lhe )tfuggle lO pulltlrJ/ aUIOI Jm

presidente da República, nós querfamos também eleger o governador
de Bras(/ia e, na sequência, os representantes do povo de Brasília no
parlamento, Assim foi criado o Comitê pelo Voto do Oistrito Federa/",

acrescenta o deputado federal Augusto CalVa lho,
Um dos campos de batalha do Comitê pelo Voto era o Congresso
Nacional, notadamente nas galerias, sempre que era votado um
projeto de emenda constitucional. D outro, mais visível, eram as ruas
do Distrito Federal, com manifestações em série no Setor Comercial
Sul e nas cidades· satélites, procurando ampliar o alcance da luta pela
autonomia política.

Ulvsses GUlmaraes. Tancredo Neves e lUlllnácio lula da Silva no Comitê pelo Voto
no DIstrito Federal. em f,ente à Assoc~ão Comercial do Oistflto Fedefal - Df
fJlys:w ~ T.-mV Nnr:s lId lw lMoo lw tb Silva ~r m. h!detallJlSrna Cctrmittee lar 1obI~
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III/ront Df ti-. fedmlOlSt1Jct CDtrmettiaJ A.ss:owticn

"Havia um movimento de pressão muito forte dos movimentos para
poderem participar e fazer com que Brasllia pudesse eleger seus
representantes, porque não é possível que um ente do tamanho do

The,e was grear pre!>sure by mo\'ements to partiCipare 50 tllal 8rasllla could pleer
ItS fcplesentatll'es. bec:ause ItlS IlOt (Josslble (Df an entltr lhe sI/e af lhe Federal

O/ser/ct to hal'e thelf leglslarofs on a Sanare commlltee of flve senators who I'OU

Distrito Federal tenha seus legisladores numa comissão do Senado,

dld nor know and \Vho dld nor knolV the CltV, says Vifldlano CustódiO de Bmo,

de cinco senadores, que você não conhecia e que não conheciam

forme' candidate lar fedefiJl deputy and ael/v/sl for lhe polir/cal wronomy cause

a cidade", afirmava Viridiano Custódio de Brito, ex-candidato

AI.(O

a deputado federal e militante da causa da autonomia polftica.

N

m 1981 lhe Commlltee lor Vormg organllcd a debale IV/ti! lhe partlc/patlon of
Tancredo Neves, Ulysses Gu/marJes, lUlllnác/o lula da Silva. Leonel Bflzola, and

FrÍlnco Mont%

Ainda em 1981, o Comitê pelo Voto organizou um debate com as
presenças de Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Luiz Inácio Lula
da Silva, Leonel Brizola, Franco Montoro. Foi o primeiro encontro
realizado após o fim do regime militar de Que se tem notícia.
Eram dois temas: um nacional, Que tratava da eleição direta para
presidente da República; e o outro, local, Que era tornar Brasflia
uma cidade cidadã, com seus direitos políticos garantidos.

a

11 was lhe Ilfsr I)oleworlhy meelmg held after llle mllJtary regime

Thele wele lU'O thelles one nJllUfliJl, lha! deiJlt "/I,h dlfecr electlons IOf pleqdel/r

and IIIe olher, local wh/ch was lo maA"e Brasil/a a clflzens Clty lv/Ih guaranteed
polmcal flghts

Entrepreneurs and the first rally for direct elections
Tlle Assoc/ação ComefCIal do D/SlflIO Federal

CSOA (Federal O/Slflct Trade

• ssoc/iJlIOnJ was mstrumental m lhe slrugg/e lor Brasil/a poM/cal aulOnomy
P/eslded O~'ef by lmdbery Azz Curv. .Jn enr/Jus.aSI lor lhe cause lhe ACOF selved
as headquafters lor fwmelOUS meermys and debates between people 01 dillercnr
Ideolog/es and SOCial Jasses The Idea lVas launched by 1975 a struggle lhar
lasted lor 10 years but lhar 5lnCe lhe begmnmg planted lhe seed

Os empresários e o primeiro comício pelas diretas

The Trade ASSOCiai on was bom for represental/an In Nucleo Bande/fante.
soroelJmes Israel Pmhelfo h/rosel! wanted to adopr a measure lhar dfd nol hal'c

A Associação Comercial do Distrito Federal (ACDFlteve papel

an assoc/al/on As 5uch lhe Ilfsl Nucleo BandelfiJnte Trade Assoc/al/on was bom
IJ 1957 Demg 1I Wu'S rhe only leple(etJlaln'e body. II came lO oc upyan Impa(tanr

fundamental na luta pela autonomia polftica de Brasflia. Então
presidida por Lindberg Aziz Cury, um entusiasta da causa, a ACDF
serviu de sede para inúmeras reuniões e debates, Que abriam espaço
para pessoas das mais diversas ideologias e classes sociais. A ideia

pasman, whlch mcreased when tl moved to lhe Plano P/loto dnd lhe ASSOCiação
Come/CIal d O/stfllo Federal (Federal OIStr/ct Trade AssoclauonJ was created
GO~'ernors

were appomted by rhe PreSidem of rhe Republlc A Sertous prob'em

drosp becavse i1 go}'emor IrDUld ilflll"e wllo tnew nOlhmg abovl the Clt)' and
who knelV no one. The Chamber 01 Commerce be-ame lhe leg/sfatll'e 8ssemb/y, a

foi lançada por volta de 1975, uma luta Que, portanto, se estendeu por

soundmg board 101 lhe alfalfs Df tlle c/ly (har lhe whole communtty attended We

dez anos. Mas desde o começo a semente havia sido plantada.

I\'oufd open equa/ space for e~'e/yone. lecalls l mdberg AZIl Cur)'
w

"A Associação Comercial nasceu pela representação. No Núcleo
Bandeirante, às vezes opróprio Israel Pinheiro queria tomar uma medida

e não tinha uma associação. Assim nasceu a primeira Associação
Comercial do Núcleo Bandeirante, em 1957. Como era o único órgão
que detinha representatividade, passou a ocupar um espaço grande,
que cresceu ainda mais quando foi para o Plano Piloto e se criou a
Associação Comercial do Distrito Federal. Os governadores eram
indicados palas presidentes da República. Eai se criou um problema
sério, porque chegava o govemador aqui e ele não sabia nada da
cidade, não conhecia nin9uém. Ea Associação Comercial virou aquela
assembleia legislativa, uma caixa de ressonãncia dos assuntos da
própria cidade que toda a comunidade frequentava. Abríamos um
espaço democrático para todo mundo", lembra Lindberg Aziz Curvo

Pessoas dtJante O comício peJo VOIo no Distrito Federal. em frente à Associação

Comercial do Distrito Federal- ACDF
Peop/e dxing th6 ~ kIr ~

m". Fedetal Oistrict. ;, IrrYtI 0/ the Fetktaf OistKt
úmnetri.JI A.t:sllci.I~
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' Uma figura-chave era o Lindberg Aziz Cury, que presidia a Associação
Comercial e era um cara que tinha uma visão ampla, progressista_
Na ACDF tinha um auditório que nos deu a base operacional que
precisávamos para começar a trabalhar a luta pela representação
política. Foi assim que a coisa começou", reforça o jornalista Armando
Rollemberg.
-A ACDF era uma aliada perfeita na luta pela democracia. Duando
surgiu a proposta do Comitê pelo Voto, depois da anistia, de fazer
um grande ato, nós a levamos à Associação Comercial, que sempre
teve uma posição clara e a favor da representação política. Eles
concordaram em ceder o auditório. Lula, Leonel Brizola, Tancredo
Neves, Franco Montara e Ulysses Guimarães concordaram em
participar. E esse ato acabou se transformando em algo mais
importante até do que a luta específica que se tentava conduzir
naquele momento. Logo o auditório ficou cheio, as pessoas ficavam
lá fora, sem poder entrar porque ficou abarrotado. Começou uma
pressão para que fôssemos para fora. Então as lideranças foram para
a varanda do prédio e o comício foi feito dali. Os discursos mal tinham
começado quando a PM chegou", recorda o ex-deputado federal
Carlos Alberto Torres.

A key figure w.,<: Lmdb'rg Cury AZI!, who halred lhe Comm~fClaf AssoClallo?
He W3S a person wlth a broad, progrp. S/I'P. VlSlOn fhP.fe WBS

3n

aud,torlllm In lhe

Federal Dlstrlct Commewal AS:;jC 'Jtlon fhar ga\'8 U~ lhe oper8tlo,1aJ base 1'/8
neod~d

to work

fOI

pollt/cal repre{'e 11atfoTJ Tllals IJOIV Ir begán, ~ adds Journallsl

Armando Rollembrrg.

·The Federal Dlstn:t Comme'c 91 AS50LI81/0n U'd; lhe p~rff'ct al/y m 1h(' ;rruggle
fOI de T/ocraty Wh:>fl lhe LOmmlltee for Vormg propf)sal UOSP, 'Jflpr amnesty, 10

perform somethmg greal, 1\'8 took Jl to lhe Commewal Assoe ,Won, whrh has
af\~'ays had a c{ear posltlon In fal'or of pol/t/"al represrnta/11n 1fH'!y 8gme') to
con pde lhe audltOflum lula, Lt10flef Brllo/a, TafJcredo Nr

~s,

Franco Montara

and ulysses GUlmuãe'j agreed tfl par{/( Ipa/e Thls aCI brcan,e mmertllng el'en
more Importam than the specdll, .;truggle lJemg m1e"raken ar rhar (lme Soon
the audltor/Um

wa~

fllled, people slfIJd outstde ufJahle to entel be::ause ir W.l<:

owycrowded We declded thar n'r should be outs/de Then tfle l/:fader:. went to the
porch of the IJU/ldmg 3nd the rally
I'Ihen the Mllltary PolI! P
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3m~'eu

I~'as

helo rhere The .;peecher; had oarefy IJegun

reca/ls former deputy CarlIJS Alberto Torrps

Ulysses GUimarães e Tancredo Neves durante comfclo pelo voto no Distnto Federal.
em frente à Associação Comercial do Distrito Federal - ACDF
Lll'ua GuimatIes and TanaaJo NIM!S Wt/f/g lhe RJflr Irx KJl/19"' lhe Fecletal OiSlnC1
"' froot of lhe Fecletal Oislncr Ccnmeraaf ~

odebate foi realizado no auditório da ACDF, no edifício Palácio do
Comércio, no Setor Comercial Sul (SCSI, dia 23 de abril de 1981 .
A previsão era realizar o evento a portas fechadas, mas, com um

TIJo a b1te ,~a~ held ,n IJ.e fetelal OI.HflC' Gan.m (C/ai A~!loc Won LOItOf/Um

ar th~ Pai!. 10 do ComérCIO

In

SCS (SOJ}I/! COI1fTlerc ~J

lhe Setor Come" lãl SUl

Srctor) O" Aprll'3 1981 Thp plan \~3S to fJold (he el/ent behmd rloseddoors.

número de pessoas muito maior do que se imaginou, o debate

bdt lhe n'Jmbi?t of iJUel dres •.,s 'ar reatft hJn Im<1117f:'1 lhe deb/Jle was late!l

ganhou as ruas e virou comício pelas eleições diretas e pela

t'l 'h ~ ltcPls m 1 'J1!~dmQ ti IfllI. lar {pe e e IIOI/S n 1 Fe 11: dI n'$(fIr' (101"" ~I

autonomia política do DF, irritando as autoridades, que mandaram a

~uton?my. I', til

t, ImtatPd ,fie uuthoflfle( "no Old. re1 'h

1..1" lary PollI.B to

surround lhe plac' lhe apP'OXlfTlaIP/y 300 proteste' I\'e,e (hreatel ed \luh (J'resr

Policia Militar cercar o local. Os cerca de 300 manifestantes foram
ameaçados de prisão.
logo que a reunião começou, o auditório da ACOF estava lotado.
Aqueles que não conseguiram entrar se aglomeraram no andar da
sede da entidade e não demorou muito para que não coubesse mais
ninguém. A praça em frente ao edifkio começou a encher de gente
e, quando lindberg Cury informou a Tancredo Neves o que estava
acontecendo, ele sugeriu que a reunião deveria ser transferida para

Om, ~ l11e m et/7{J tle'1an lhe forrai 0/51m,r C?rnmetC :11 A!>50C atlOn 8udllOf/Un.
\~ 5"

"

~ "al

C(o.~ 1e 1 ,,,~ 11001

o' t' IJ I'é JdQiliJlle

ke'l Tlte sQu UP

'tOm

Ifl

)f "'e

oS

nd

OUI o nIJ

began to //11 '11th people ~"d, L\'l!pn L,ndbt'lg t;ufy '!formei Tanrredo Neves

IVII3(

was happemng, hp. sugge'ited filar IlIe meettng sho'Jfd be mOI'eo la tlle squaff'
Th~ PdlJ /0

d, t;ome'c o bUldl"g 1I1!>

h ~ "01111' ~lle 3c1c's ti Te tilt. n A

3 bdlc 'ny 'dI tn J

lhe SqUilli! an 110 ,vh CtI

ço nd '\\'slem I~) ,mp'f)v ~e"l

eíJuleI h "aI ~tld, et'en lhol gl' lhe tje'11Jn~rr:ltlon ~\

:J

fI! ~t people

f)e ~Cr(lJl. 'h. rtowd cavoM

lhe attenflOn 01 '/'e Mill/Jty POli, e wh? surroundc1 'he plaee ACIUJI/I' Ir wa~ J

parK ng IOf. ?ut later ave to 'hls 11/. tOf/cal laer. 3me (O be ca/{ed rh Praça 10

a praça.

Po

oedifício Palácio do Comércio tem uma sacada voltada para a praça,

UI C~l

para onde foram encaminhados os lideres políticos. Foi improvisado

'1/,'111 Th 'ia wl10 L uld nor oe'

I ,':as not /on 1 fJefof[> lhe "/JC ~ l'

:tJ Ip20?Ias Souare!

"lIe11 01 lni'8SIOn

:Jn; pmon

'he rJebJre en1 d p ;]re1ulfy OUl

r WJS toa

f8W ",,( th/Ii pD m, g/l' e1 'hp. 'eJJre~)lon by 'hp. POftL fOrLe, TànL MO "Jevps U"ele1
hls lam,u'\ phti15e TI'f" seen men depo~ed ,. p ~een (lrople and JS<:OC;latloM

um sistema de som para que as pessoas pudessem ouvir e, ainda que

;'1u,.;. ed Ma polllJral partlcs dbalte:hed, 'JUt flijl'e r:

a manifestação fosse pacífica, a multidão chamou a atenção da Policia

Bra!>.ha,

n 3bfO!};](e1 ItYdn11.

~

I

r )een a c·tv ub,ogatPd

/I retum fJ'aSIII(J/!S.O e

Militar, que cercou o local - na verdade, era ainda um estacionamento
que, mais tarde, em função desse fato histórico, passou a se chamar
Praça do Povo.
Sob ameaça de invasão e prisão, o debate foi encerrado sem
violência. Mas já era tarde. Nesse momento, diante da repressão
da força policial, Tancredo Neves proferiu sua famosa frase:

"Eu já vi homens cassados, já vi populações e associações cassadas,
partidos políticos cassados, mas nunca tinha visto uma cidade cassada.
Brasília é uma cidade cassada e nós vamos devolver a voz de Brasília. -

Grupo de pollticos observa de Cima da sacada as pessoas
entuSiasmadas e dispostas a lutar pelo voto direto
firJm 11011 the pon:II. IIIFfJCfJ 0/ poI/(1CJ4ItS «am~ IM ~ ~ ~h1iIW I~ tD fVit kx rIm!ct KItfIJ1
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oempresário Lindberg Aziz Cury lembrou o episódio anos depois:
'0 comandante dos policiais falou: 'Você acaba com esse comício
senão eu invado a praça e vou prender todo mundo'. Eu fiz uma
ponderação: 'Comandante, não faça uma coisa dessas. A imprensa
está toda lá, isso vai causar um transtomo político muito grande
para o senhor. Émelhor me aguardar. vou lá e encerro o comício '.

The busmessman Azu Cury L dberg reca/led lhe eplsode years later The p I e
commander S81d, You end rh!$ fally or

f mvade lhe sQuare aM arrest 8veryo

.o

I made a omment Commander don r do such a (hmg The press 15 aI here Thl5

will cause a v8ry b/g polir ai problem f f vou It wo Id be better r wM f.. ( e
fl\'8 m nutes to end Ir I went back

/'1/ go end lhe fally He S81d Then "OU have

and rold Tancredo, There are about 300 milltary pollee I'/ho want lo Im'ade lhe
square f asked for a fltlle time to end fhmgs flBre

He S81d 'let 5 end Ir f s8/d, I

fie falou: 'Então, o senhor tem cinco minutos para terminar'. Voltei

don'( want to create any problems for rhe populatlon lhar 15 here We went down

lá e falei para o Tancredo: Tem uns 300 e tantos militares, querem

to lhe garage and lhe leaders feft by car When f returned, they had tmaded lhe
square the peopfe \Vere aff surrounded The commander ca"ed me and sald, ~Any

invadir a praça. Eu pedi um tempo para nós encerrarmos aqui'. fie

probfems and we arreSI everyone f sald 'Commander, fels be caul,ous contro

falou: 'Vamos terminar'. Eu disse: 'Não quero criar transtorno para a

has been establ shed, vou have laken care 01 secuflty lel lhe people go He sald,

população que está aqui'. Descemos pela garagem e as lideranças

'Ok, but If there

saíram de carro. Ouando voltei, eles tinham invadido a praça, o povo

podwm and asked e\'errone to return home and avold any mC/dents The purpose
had been attamed.

IS e~'en

one shout, one cry, lVe

1'/'"

arrest everyone Iwent to the

H

estava todo cercado. Ocomandante me chamou e disse: 'Oualquer
movimento, nós prendemos todo mundo '. Falei: 'Comandante, vamos

Thus, hall by aCCldent and m a dlsorganlled way lhe fust ra"v for Dlfect Elect/Ons
NolV and Federal D,strlct pof/llcal aulonomy was hefd.

agir com cautela; o controle já está feito, o senhor tomou conta
da parte de segurança. Vamos deixar o povo sair'. fie falou: Tudo
ok, mas se tiver um grito, uma palavra de ordem, nós prendemos
todo mundo '. Subi na tribuna e pedi que todos voltassem para casa
e evitassem qualquer tipo de incidente. A finalidade já tinha sido
atingida".

Dessa forma, meio sem querer e de forma desorganizada, foi
realizado o primeiro comício pelas Diretas Já e pela autonomia
política do Distrito Federal.

lu" lnáao lula da Silva. Ulysses GUimarães e lJndberg Az" CUly lIundol durante o comioo
pelo voto 00 D~lIito Federal, na Associação Comen:ial do D~trito Federal " ACDF
lwh:looda $lva,lAysses&.nries illdlnbetgAnaCwy(1II th1bad./~ theralyfrxlolq,
111 thefedetalOistrcr ar th1fedetalOrstll:t Cmmeraa'Assoaarm.

DIRETAS JÁ
EA REPRESENTAÇÃO
POLíTICA DO DF
Direct Elections Now and
Polítical Representation in lhe Federal District

oBrasil todo se envolveu na luta pelas eleições
diretas para presidente da República, mas
os brasilienses queriam e lutaram por mais:
eleger o governador do Distrito Federal.

Brazil as a whole was involved in the fight for direct
presidential elections, but Brasilia wanted, and fought for
more: to elect a governar for the Federal District.

PafâclO do ~mh. sede do Gowmo do 0151nto Fedeml
&nu AI!n. sar til thJt Ft!dt!nI Otstnct {/INI!trIfI7I1t

Em 1982, a campanha pelo voto direto para presidente estava nas
ruas. Brasília, ainda impedida de eleger seus representantes,
apegou·se à luta pelas eleições diretas porque os lideres sabiam que
este seria o caminho para se obter a representação política para o DF.
A capital, sede do Congresso Nacional, passou a ser o cenário
principal dentro do processo de redemocratização e o clima de
participação começou a contagiar as principais cidades brasileiras.
Oobjetivo das manifestações era trazer para o Distrito Federal a

In 1982. lhe campalgn for d"ecl preSldentlal efectlOns was on lhe stleets. Brasllla,
afthough prevented 'rom eleclmg lhe" own tepresentauves clung lo lhe IIght
lor dlfect elecliDns because lhelf leadefs knew Ih,s would be lhe lVay to achleve
politlcal representatton fOf lhe Federal D/SlrtCI. lhe Capital. seal Df lhe NatIOnal

Congressobecame lhe maIO 51age 10 lhe process of lhe democratu8110n and lhe
cllmare of partlclpatlon began lo mfec, lhe maIO Brazilian citics. The 81m Df lhe
demonstratlDns was to brmg lhe Federal O,stnct mIO lhe electoral process and
mstlgate the people 10 pressure Ihose who dld not want electlons for the DISlnCl.
The movement 9rew in Brasilia. lhe press repDrted rhe demonstratlons in lhe

convivência com o processo eleitoral e instigar a população

satellite cilles of Taguatmga. CeifOndia BraJlandia. Gama. Guaril and Nlicleo

a pressionar aqueles que não queriam as eleições para o DF.

Bandeirante.

O movimento em 8rasllia cresceu muito. A imprensa noticiava
as manifestações em todas as cidades-satélites, principalmente
Taguatinga, Ceilãndia, Brazlândia, Gama, Guará e Núcleo Bandeirante.

-Ouring lhe time we were discussing polítical representalion. many segments of
society panicipaled. 1t was not a problem jusI 01 elilo. lhe Bar Association or lhe
Federal District Commercial Assoclalion or 01 olher entities. The popular leader$,
lhe pooresl strala Df lhe populallOn efleclively pafllclpaled In thls struggle, •
recalls lhe lawrer Osmar Alves de Melo

"Na época em que se discutia a representação política, vários
segmentas da sociedade panicipavam. Não foi um problema de

In 1984 on lhe eve DI lhe vote on lhe Dante de Oltvelfa amendment, whlch
requlfed a vole by lhe Federal Chamber on lhe ImplementallDn 01 dlfecl elecllons,

elite, não foi a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) sozinha, não

a slale 01 emergency was declared In lhe Federal Dlsl"ct The alm was lo prevent

foi a ACOF sozinha, não foram outras entidades sozinhas. Os lideres

demonstral/Ons In favor Df the proposal

populares, as camadas mais humildes da população panicipavam

SIIII. lhe people wenl 10 lhe Mimslfles Mall. Dn lhe front lawn of Congress.

efetivamente dessa luta ", lembra o advogado Osmar Alves de Melo.

lhe crowd awalled lhe oulcome of lhe vote. but lelt frustraled. Despile ali lhe
engagement by 8raJilians. lhe cause was delealed anel the amendment was not

Em 1984, às vésperas da votação da Emenda Dante de Oliveira
na Câmara Federal. prevendo a realização de eleição direta para
presidente da República, foi decretado estado de emergência no

adopted The images recorded that day, wilh people crying on lhe lawn 01 lhe MaU
because of lhe defeae, demonstrated how lhe resldents of Brasflia hoped Ihar il lhe
amendment wer8 approved. democracy would also come to town.

Distrito Federal. Oobjetivo era impedir manifestações a favor da
proposta.
Ainda assim, o povo foi para a Esplanada dos Ministérios.
No gramado em frente ao Congresso Nacional, a multidão aguardava
o resultado da votação, mas saiu frustrada. Apesar de todo o
engajamento dos brasileiros, a causa foi derrotada e a emenda
não foi aprovada. As imagens registradas naquele dia, com pessoas
chorando pela derrota no gramado da Esplanada, demonstraram
o quanto os moradores de Brasllia tinham esperança de que, se
aprovada a emenda. a democracia também chegaria à cidade.

Pessoas dln.nte votação da Emenda Dante de Oliveira pelas etetções diretas para
presidente da Repüblica, em frente ao Congresso Nacional
~ .. front Df thtJ Natiotvl Cagen dIIing lhe Em!tW tknl! de OIMif/J lO"
10t dIIJ!Ct e/ectlcn$ for ~t 01 lhe flepJiic
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Outra imagem marcante daquele mesmo dia foi o desfile do general
Newton Cruz a cavalo pelo gramado e pelas vias em frente ao

Another stnkmg Image lhe same day was lhe Image af General Newton Cruz

Congresso. Com o chicote na mão, ele, que trabalhava no prédio do

paradmg on horseback on lhe streets and on lhe lawn In frone af CongressoWith

Estado Maior das Forças Armadas, foi pessoalmente dispersar a
multidão.

whlP In hand, lhe man who worked In lhe Armed Forces General Staff bU/lding,
personally tned to disperse 1118 crowd.
7here was wai/ing in (rone of Congress lhar moming, when lhe Dante de Oliveira

"Foi um choror6 só na frente do Congresso Nacional naquela

amendment was defeared, and General Newton Cruz rode across lhe Mall. on hls

madrugada, quando a Emenda Dante de Oliveira foi derrotada e o

horse. a whlp In hand, putrmg people on lhe fun, ~ teslified former Distnct Deputy

general Newton Cruz atravessou a Esplanada, sobre o cavalo dele,

Mana Laura Sales Pinheiro. The dictatorship was sliII strong. but i( lhe dream Df
democracy was delayed in any way. it was not over

um chicote na mão, botando a gente para correr", testemunhou a

ex-deputada federal Maria Laura Sales Pinheiro. A ditadura ainda

-Our struggle for the democrallzalion of lhe counrry was very practical. the things
we needed lo do in lhe Federal Oisrricl, in the field of political representation and

era forte, mas, se o sonho da democracia estava adiado, de maneira

orgamzat/on of workers In Bras/lia there was this marr;age of lhe struggle for

alguma havia acabado.

pofttlcal represenlation for the populal/on wllh the slruggle for democral/zallDn. says Marta Laura.

"A nossa luta pela redemocratização do País passava, de maneira
muito prática, pelas coisas que a gente precisava fazer no Distrito

While Brazil embraced the Idea of electmg Ihe,r presldent by popular vote.
busmess. soc/al and pofltlcal leaders sougllt loopholes to begm the local

Federal, no campo da representação polftica e da organização

democratic process -Bras/lia had no pol/lIcal representatlOn. but did have a

dos trabalhadores. Há, em Brasllia, esse casamento da luta

political struggle Two kmds of struggles nallDnal agamsl lhe d/ctatorsh/p, for

pela representação polftica da sua população com a luta pela

the restoralion of clvlllibertles. and another speclflc to Brasil/a, wh/ch was for
autonomy, .. says former Deputy Slgmarmgen Seixas.

redemocratização", explica Maria Laura.
Senate Presldent Petramo Portela, was an Important part In the distent/on pracess

Enquanto o Brasil abraçava a ideia de eleger seus presidentes pelo
voto do povo, lideranças empresariais, sociais e polfticas de Brasflia

and it was to him that a group 01 about TO people called on lo put Brasília m lhe
m/dst of clalms for polltlcal openness. Paulo Timm, an econom/st and Umverslty 01
Brasilia prolessor aI lhe time. who participated in the group, recalls lhat ·the idea

buscavam brechas para iniciar o processo democrático local. "Brasllia

was s/mp/e: since lhe Senate was the Federal District legisla tive body. nothmg

não tinha uma representação política, mas tinha luta polftica.

more was needed lhan our elecled senators to attend to this lunction .• It was

Dois tipos de luta: uma que era nacional, contra a ditadura, pela
recuperação das liberdades públicas; e outra especifica de Brasllia,

lhe seed: to first elecl deputles. then. second. eam lhe rtght to also choose the
governor and legislators.

que era por sua autonomia", afirma o ex-deputado constituinte

Sigmaringa Seixas.
Opresidente do Senado, Petrãnio Portela, era peça importante no
processo de distensão e foi a ele que um grupo de cerca de dez
pessoas apelou para colocar Brasflia no meio das reivindicações da
abertura polltica. Paulo limm, economista, professor da Universidade
de Brasflia (UnB) na época, que participou do grupo, lembrou que "a
ideia era simples: já que o Senado era o órgão legislativo do DF, nada
mais justo do que eleger nossos senadores para participarem dessa
função". Era a semente: eleger primeiro os congressistas para, num
segundo momento, ganhar direito a escolher também governador e
legisladores.

Newton Cruz faz discurso sobre as Diretas Já.
eleições diretas para presidente da República
Newton CruI dlscours~s about Direcr Electlons Now lor presldenl 01 lhe Republc
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"Na medida em que começa a crescer o movimento para acabar com
a ditadura, Brasília se insere nisso de forma muito especial, e a luta
pela representação política começa a crescer - primeiro para eleger

WAs lhe movement begms to grow to end lhe dlctatorshlp. Bras/lIa becomes par'
In

a very speclaf way, and lhe struggle for polJtlcal representat/On begms to g{OI'l,

first to eleel depurles and senators lo Congress and, then, for po/meal autonomy

deputados e senadores para o Congresso e, depois, pela autonomia

They ale complementary movements. because lhe srudent movement. lhe cultural

política. São movimentos que se complementam, porque o movimento

entltlBs, lhe social movement and resldent enUI/8S begm to gam momentum, • adds

estudantil, as entidades culturais, as entidades do movimento social
e de moradores começam a ganhar força", reforça o deputado federal

Geraldo Magela.
Os comícios pelas Diretas Já continuaram, e ganhavam cada vez
mais representatividade em todo o Brasil. D movimento se fortaleceu

Federal Deputy Geraldo Magela.

Ralfies for Dlfece Elecllons Now contmued, and earned more representatlOn In
Brazil. The movement grew stronger when, In 1985, lhe E/ectoral College efecred
rwo civilians: Tancredo Neves and José Sarney, respecrlvefy President and VicePresident of Brazil. In May, rhe constitutional amendment proposal is approved for
d/recl e/eerions ar ali leveIs, including senators and representatives for the Federal
D/suict. to lhe Constituent Assemb/y.

quando, em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu dois civis: Tancredo
Neves e José Sarney, respectivamente, presidente e vice-presidente

Brasília \\Ion its f"st

~'ictory: political representation

in Congress. In 1986 lhe

resldent of Brasilia went to IIIe poUs for lhe first lime and elecled eight depulies

do Brasil. Em maio, foi aprovada a proposta da emenda constitucional

and three senalors. Twenty-two parties presented 259 candidates. 169 for rlle

que estabelecia eleições diretas em todos os níveis, incluindo

Cllamber of Depul/es and 90 lor lhe Senale 11 was a party. The clly celebrated

senadores e deputados do Distrito Federal para a Constituinte.
Brasília conquistava sua primeira vitória: a representação política no
Congresso Nacional. Em 1986, o morador de Brasília foi às urnas pela
primeira vez e elegeu oito deputados federais e três senadores. Vinte

the end of abrogar/On w/th people In tlle slreels many proudly showmg lhe"
voter reg/sual/on eard, havmg exefCIsed the" eltlzenshlp through dlfect vote
"The eleel/On IS part of democracy and In Brasl/Ja we could nol

~'ole.

We fought

to eonquer lhe enti,ety of our freedom of expression. Proud of ir. ~ says Deputy
Sigmaringen Seixas, eleeled in 1986
To complete lhe eonquest of cltlzenshlp, eleeted offie/als began 1V0rkmg on two

e dois partidos apresentaram ao eleitor 259 candidatos, sendo 169

fronts. flrst. In draftmg lhe amendment thar I\'ould deal w/tll aulonomy lhal U'ould

para a Câmara Federal e 90, para o Senado. Foi uma festa; a cidade

be Included In the text of the 1988 ConstllUtlOn, and to earn lhe support of Ils

comemorava o fim da cassação com o povo na rua, muitos mostrando
o título de eleitor com orgulho de exercer a cidadania por meio do
voto direto. "A eleição faz parte da democracia e em Brasília a gente
não podia votar. Lutamos pela conquista inteira da nossa liberdade de
expressão. Orgulho-me disso ", diz o deputado constituinte, eleito em

1986, Sigmaringa Seixas.
Para completar a conquista da cidadania, os parlamentares eleitos
começaram a trabalhar em duas frentes: primeiro, na elaboração
da emenda que trataria da autonomia, e que seria incluída no texto
da Constituição de 1988; e depois no convencimento dos colegas
parlamentares da importância de se aprovar a matéria. Os eleitos
foram ganhos para a causa, menos um: a deputada Márcia
Kubitschek, filha do fundador Juscelíno Kubitschek, que era contra a
autonomia política.
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Importanee by parliamentary eolleagues In arder to pass lhe bill. Ali lhe elected
exeepl one: Deputy Marcia Kubitschek, daughter of founder Juscelino Kubitschek,
was opposed to political autonomy.

A ex-governadora Maria de Lourdes Abadia explica que houve muita
negociação: "Olha, tudo bem, a gente vota, mas também queremos o

voto de vocês para a autonomia política. Brasília deve isso à primeira
turma de politicos eleitos. Conseguimos a eleição para govemador
e a criação da Câmara Legislativa, com 24 deputados distritais. Mas
Brasllia é indivisível na questão das administrações regionais, onde
não pode ter eleição direta. Mas acho que isso é um processo de
amadurecimento, um dia a gente chega lá".

The former governor Mafla de Lourdes Abadia explams lha! there was much
negOtl8UOn, -laot, akar. lhe people vote. bUl we also want you to vote for poMlcal
autonomy. .. Brasilia owes /1 to lhe first group Df elected poltticians. We gOl lhe
gubernatoriaf election and lhe creation Df lhe legislative Assemb/y with 24 disuiet

depulIes. BUI Brasília is indivlsible on lhe Issue Df regional administrarions. which
do nor have direct elections. 8ul I think il is a process ripening, one dar we will get
(here ..

"Our VlctOry was lhe victory Bl lhe time Df mauiage. We had one goa/: to give voice
to lhe people, "said Frejar.

"A nossa vitória naquele momento foi a vitória da união. Tínhamos
um único objetivo: dar voz ao povo", comenta Frejat.

obrasiliense vota pela primeira vez para eleger os constituintes. mas a luta era maior: pelo voto direto
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ENFIM,
A AUTONOMIA POLíTICA
Final/f, Politlcal Autonomy

Em outubro de 1990, os moradores da Capital
da Esperança, fundada por Juscelino Kubitschek,
puderam, pela primeira vez, escolher quem seria
o governador do Distrito Federal.

In Dctober 1990, residents of the Capital of Hope founded
by Juscelino Kubitschek were, for the first time, able to
choose who would be the governar of the Federal District.

-

Avitória final veio com a promulgação da chamada Constituição
Cidadã, no dia 5 de outubro de 1988, Que curiosamente trata o
Distrito Federal como Estado ao denominar os legisladores locais de
deputados estaduais e não distritais. Aalforria política do DF está
expHcita nos arts. 32 e 27 do documento:

The fmal VlctOry carne wlth lhe enactment of lhe 50 caJled Gwzen Constltutlon. on
Detober 5. 1988. whlch. mteresrmgJy, (reaIS lhe Federal D/sUlc! 85 a State by caflmg
its leglslators Seare Deputles and nor Distrlct Oeputles. The pol/l/cal franchlsement
of lhe Federal Dlstoc! 15 expllclt In Arttcles 32 and 27 af lhe document

Artie/e 32 - The Federal DlStflct. mar nor be dlvlded mIo

MUnlclpaliues. wllI be governed by argame law. voted In lwO

Ar!. 32 - DDistrito Federal. vedada sua divisão em

Municípios, reger-se-á por lei organica, votada em
dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços da Camara Legislativa, Que
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição.
S 1° - Ao Distrito Federal são atribuídas as
competências legislativas reservadas aos Estados
e Municfpios.
§ r -Aeleição do Govemador e do Vice-Governador,
observadas as regras do art. 77, e dos Deputados
Distritais coincidirá com a dos Governadores e
Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.
§ 3" - Aos Deputados Distritais e à Camara Legislativa
aplica-se o disposto no art. 27.
§ 4° - Lei federal disporá sobre a utilização, pelo
Governo do Distrito Federal, das polícias civil e militar
e do Corpo de Bombeiros Militar.

rounds wlth a mmlmum mterval Df len days. and approved by two
thlfds Df lhe LeglslatlVe Chamber. lhar wllI enact ,r. complymg

w/lh ali prmclples establlshed In (h,s Constltut/On
j , - To lhe Federal OISlrlCt

IS

granted the leglslatlve powers

reserved for slales and mumclpalitles

I Z· The elecllon of Governar and Lleutenant-Governor. subJect
to the rules of Amcle 77, and lhat of O,stnct Depulles and
Governors, shall cOJnclde wlth those of State Governors and State
Deputtes, for a term of equal duraflOn
11 · Amcle 27 shall apply to Dlslrlct Deputles and the Leglslatlve
Chamber
f 4 - Federallaw provldes for lhe use of the CIvIl and Mllltary
Pollce and Mililary Fire Bngade by the Federal D,slrlct
Government

Art;cle 27 - The number of Deputles m the Leglslatlve Assembfy
will correspond la tnple the representatlOn m lhe State Chamber
of Depur/es and, atlammg the number of th1rly-slx, and wllI be

Ar!. 27 - Dnúmero de Deputados à Assembleia

mCleased bt as manr Federal Oeputles as lhere are above lwelve

Legislativa corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Camara dos Deputados e, atingido o
número de trinta e seis, será acrescido de tantos
Quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

constltutlon app/ymg regardmg lhe electoral system, mVlolabil!ty,

S ,. - Será de Quatro anos o mandato dos Deputados
Estaduais, aplicando-se-Ihes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licença,
impedimentos e incorporação às Forças Armadas.
i r -Aremuneração dos Deputados Estaduais será
fixada em cada legislatura, para a subseQuente, pela
Assembleia Legislativa, observado o Que dispõem os
arts. 150, 11, 153, 111 e 153, § 2.' , I.
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f , - The lerm for Deputles shalf be four yea(s, wlth rules lrom lhls
Immunttles, remuneratlOn, loss of mandare, Itcense, Impediments
and mcorporatlOn mto lhe Armed Forces.

f 2 · Remuneratlon for State Deputles shalf be determmed m each
term, for lhe followmg, by lhe Legls/atlve Assembly, and subJecl to
the 1Jf0vISIons of Artlcles. 150,11, 153, 153 and 11/, § 2, I

Depois de uma acirrada campanha polltica, com a participação de
todos os partidos, em outubro de t 990, o brasiliense, devidamente
munido de seu titulo de eleitor, foi às umas e elegeu Joaquim
Domingos Roriz, o primeiro governador pelo voto popular, e mais 24
deputados distritais. Em I' de janeiro de 1991 , a Câmara Legislativa
foi instalada no Distrito Federal. ·Valeu a pena a luta, pois acredito

que só existe democracia com liberdade e participação. Ese
chegamos até aqui foi porque houve participação com consciência",
afirma a ex-deputada distrital Lucia Carvalho, primeira mulher a
presidir a Câmara Legislativa do DF.

After a healed polftlcaf campalgn, IV/th the partlClpal/On D( ali partles In Oclober
1990, lhe 8rasllla resldent, duly armed IVlth lhe" voter reglStratlon IVent to lhe
polls and chose JoaqUIm Dommgos Ro"z as lhe ("sr governar by popular vote,
along wlth 24 D/st"ct Depulles On January 1 1991 lhe Leglslature was Insralled
In the federal D,Sl"C'.

~/r

IVas wDrth the (Ight because I belteve lhar there IS Dnly

demoCfacy IV/Ih (reedom and partlClpallDn. And I( we gOl here, II \Vas because
Ihera was consclentous partlClpallDn, .. says lhe (ormer D,st"ct Deputy LUCIa
Carvalho. lhe I"sl woman lo cha" lhe Federal D,strlct LeglslallVe Chamber
"The po!tt/cal autonomy 01 lhe DF was and IS necessary. Ali of 8razII could vote,
except us_Ir ,eally sounded like a provocallon lO oU! cltlzenshlp There are many
crltlClsms of lhe representalion in itself, bul lhal is also parI 01 lhe process, .. says
Journaltst Armando Rollemberg.

"A autonomia política do DF era e é necessária. DBrasil todo votava e
a gente, não. Isso realmente soava como um acinte à nossa cidadania.
Há muitas críticas à representação em si, mas elas também fazem
parte do processo", diz o jornalista Armando Rollemberg.

"Democf8cy IS a process In constant Implovement. The people choose lhe"
represelJt8tives IhfOUgh mechanisms Illat ale bemg refined and improved, lhrough
lhe power to vale. Perfeclion is gradual and steady. lhe better lhe people, lhe
better wi/l be lhe'" representatives, .. says former Oistrict Depuly Odilon Aires.

"A democracia é um processo em constante aperfeiçoamento.
Opovo escolhe seus representantes por mecanismos que vão sendo
aperfeiçoados e melhorados, a partir do poder do voto. A depuração
é gradual e constante: quanto melhor for o povo, melhor serão seus
representantes", afirma o ex-deputado distrital Ddilon Aires.

Senador Mauro Benevides, presidente do 8rasll José Sarney, deputado federal Ulvsses GUimarães,
que segura a ConstitUição Federal durante sessão de promulgação da nova ConstitUição, no plenério da camara dos Deputados
S6lltof ~ &rtMtef.1tfsdent .Jo:sI $.wney. FedetaI ~ty Ulysses GuinIade$. who /$ ~ lhe fedtnl CaIslltutOl dJnng tht! $l!$S.IM to ap('r(Nf! lhe new Cautltlltlm. '" IM QIJ1I1bJr 0/ Ottpmes PIetvry
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oPRIMEIRO DIA
DE UMA NOVA ERA
The First Day af a New Era

Os deputados eleitos para compor a primeira
legislatura da Câmara Legislativa do Distrito
Federal tomaram posse no Senado Federal,
onde estava instalada a Comissão que tutelou
o DF por 28 anos.

The Deputies elected to the first legislature of the Federal
District Legislative Assembly taok office in the Federal
Senate, where the Commission was installed that had
Senador Nelson Carneiro deu posse aos pnmeuos deputados eleitos pelo DF
Senatot Nelson Cameiro swae m lhe Iirst {}efxn1B$ eJectsd by lhe hdeal Dlstntt.

patronized the Federal District for 28 years.

odia l ' de janeiro de 1991 teve gosto de 7 de setembro, dia da
Independência do Brasil. Só que, nesse caso, era a independência
de Brasília. Após 30 anos de espera pela autonomia política do

January I, 1991 was like lhe 7th Df September, Independence Day In 8r8ZI1 Bur In
(h,s case fI was lhe mdependence 01 Br8sllta. After 30 ye8r$ of w8mng for Federal
D,strlct pollllcal autonomy. lhe 24 Dlstrlcr Depuues, elected for lhe flfst lime by

Distrito Federal, os 24 deputados distritais, eleitos pelo voto popular

popular vote, were swom In and lhe Federal O,Strlct Commlsslon In lhe Senare was

pela primeira vez, tomaram posse e a Comissão do Distrito Federal

abolished after 28 years, leavmg permanent/y behmd a perlOd In whlch Brasll/a was

no Senado era extinta. após 28 anos de existência, deixando
para trás definitivamente um período em que Brasília foi tutelada e
passou em branco pela história política do Brasil.
A sessão solene do Senado Federal, acompanhada por cerca de

patronfled and lhat was a blank In Brazil's palillcal hlstory.
The Senare sess/On, accompamed by about a thousand people, was held In lhe
PetrtJmo Portella Auditorium. Scheduled for 10 am, it began ten minutes late
and was presided over by Senate President Nelson Carneiro. The lawmaker.
aeeompamed by 1st Secretary. Senator Mendes Canale, and 3rd Seeretary, Pompeu
de Sousa, began work by callmg on the authofltles to compose the Commlltee

mil pessoas, foi realizada no auditório Petrãnio Portella. Marcada
para as lOh, começou com dez minutos de atraso e foi presidida
pelo presidente do Senado, Nelson Carneiro. Oparlamentar,
acompanhado pelo l' secretário, senador Mendes Canale;
e o 3' secretário, Pompeu de Sousa, iniciou os trabalhos convidando

Takmg thelr places were Archblshop 01 Brasl/la, Dom Cardinal José frelre falcao,
lhe lhe Federal Dlstflcl Governor. Wanderley Valllm, the federal D,slflet Governoreleel. JoaqUim Dommgos RorlZ, and the Presldent of lhe federal D,stflct Court,
Judge Valtémo Mendes Cardoso. The National Anthem was then played
The eeremony eontmued wllh a greetmg lo rhe Dlslflel Deputles 7he Senare,

as autoridades para comporem a Mesa.

whlch as result of conslltutlOnal proVlslOn, has e~erclsed lhe powers of lhe federal

Tomaram lugar o arcebispo de Brasília, cardeal Dom José Freire

federal Dislflet Commlftee, Senalor Mauro Benevides, greels lhe DIStrlCI Depulles

Falcão; o governador do Distrito Federal, Wanderley Vallim; o

who lodar assume lhelf respectlVe mandales, sald Senare Presldent Nelson

D,stflct LeglslatlVe Chamber. m lhe words of the distmgUlshed ehalfman of lhe

governador eleito do Distrito Federal, Joaquim Domingos Roriz; e o

W

Carnelfo

presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador

BeneVides, who was head of lhe Federal D/SUlCl Comm/sslon for two years,

Valtênio Mendes Cardoso. Em seguida, foi executado o Hino Nacional.

a lime durmg whlch he had as governors appomted by lhe Presldent of lhe

A cerimãnia teve sequência com a saudação aos deputados

reVlewed hls admmlstrallon and sald lhat hls work had always been based on

distritais. "O Senado Federal, que em decorrência de disposição

constitucional vinha exercendo as atribuições da Câmara
Legislativa do Oistrito Federal, na palavra do ilustre presidente
da respectiva Comissão do Distrito Federal, senador Mauro
Benevides, saudará os senhores deputados distritais que hoje
assumem os seus respectivos mandatos", disse o presidente do

Republlc, JoaqUim RorlZ and Wanderley Valllm, spoke lor 15 mlnutes. He
a good relatlOnshlp belween alf and lhe welfare of lhe people af Brasil/a. 7he
Cammlsslon acted an solutlons whlch almed for lhe development of Brasilia and
lhe welfare of its people and so became an appropflate forum to hear people's
complamls. " he sald.

Senado, Nelson Carneiro.
Benevides, que ficou à frente da Comissão do DF por dois anos,
período em que teve, ainda, como governadores nomeados pelo
presidente da República Joaquim Roriz e Wanderley Vallim, falou por
15 minutos. Fez um balanço de sua administração e ressaltou que o
trabalho sempre foi pautado no bom relacionamento entre todos e
no bem-estar do povo de Brasília. "A Comissão atuou na busca de

soluções que objetivassem o desenvolvimento de Brasllia e o bemestar de sua gente e transformou-se, assim, em foro adequado para
ouvir os reclamos do povo", disse.
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oparlamentar lembrou que os deputados federais eleitos por Brasília
faziam o encaminhamento das matérias de interesse do Distrito

The congressman recalled lhar lhe Federal Deputles elected by lhe BrasIl'8

vote had sent matters Df mterest to lhe Federal D,stnct to lhe Senate SteerIng

Federal a Mesa Diretora do Senado. O senador afirmou que passaram

Committee. The senatof sald lhar he had Vlewed aver ZOO pre proJeces and

pelo seu crivo mais de 200 anteprojetos e mensagens nos dois anos

messages In lhe twa years he had chalred lhe Commlttee

em que presidiu a Comissão.
Ao assumir o cargo, já com a instalação da Câmara Legislativa do
DF detenminada no art. 27 da Constituição Federal de 1988, Mauro
Benevides disse que apenas 20 proposições deixaram de ser votadas
pela Comissão do DF, entre elas a que dizia respeito ao Código de

Upon assummg ofllce. w/lh lhe mstallatlon of lhe Federal DlstflclleglslatlVe
Chamber havmg been determmed In Artlcle 27 Df lhe 1988 Constltutlon. Mauro
BeneVIdes S81d lhar only 20 proposllIons falled lo be voted by lhe Federal D,s,,,ct
Commlsslon. mcfudmg lhe Posture Code. whlch established gU/de/mes for lhe
Master P/an and that created a Specla/ Secretartat, wlth the speclflc purpose of
promotmg the vlablflty of lhe Nelghborhood Pro/ect

Postura, a que estabelecia linhas mestras para o Plano Diretor e a que
criava a Secretaria Extraordinária, com o fim especifico de viabilizar
projeto para o Entorno.

The commitment
After lhe dlscourse by Senator Mauro BeneVides, lhe Presldent of lhe Senate,
Nelson Carnelfo, called Deputy C/audlo Monteiro, bemg lhe youngest e/ected to
parllament, to fead lhe p/edge ./ promlse to comply wllh lhe Federal Constltutlon,

o compromisso
Após o discurso do senador Mauro Benevides, o presidente do

the Orgamc law to be drafted by lhe legls/ature that IS now mSlalled, observe the
laws, falthfully and /oyally fulfll/ lhe mandate lhe peop/e have glVl!n me and work
for the progress Df the Federal D,strlct

Senado, Nelson Carneiro, chamou o deputado Cláudio Monteiro,
por ser o mais novo parlamentar eleito, para fazer a leitura do

'50 promise r

compromisso. "Prometo cumprir a Constituição Federal, a Lei Orgânica

a ser elaborada pela Câmara Legislativa que ora se instala, observar
as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato que o povo me
conferiu e trabalhar pelo progresso do Distrito Federa/".

Then, Senator Nelson Carnelfo announced lhat the eJected Dlstrtct Deputles would
be called by Steermg Commlllee 1st Secrerary. Mendes Canale and be mstructed
lo say, when lhetr names were read, ·So promlse

r

The roll calf began and ceremony prolocol was broken tWlce Flfst by lhe Workers
Party IPT). who shouled slogans as the party representatlVes were ment/Oned, The
demonstrat/Ons prompted lhe Chalfman of the House to request qU/et from lhose

"Assim o prometo"
Em seguida, o senador Nelson Carneiro anunciou que os deputados
distritais eleitos seriam chamados pelo primeiro secretário da Mesa
Diretora do Senado, Mendes Canale, e orientou que, ao terem seus
nomes pronunciados, deveriam dizer "assim o prometo".
A chamada começou e o protocolo da cerimônia foi quebrado duas
vezes. Primeiro pela torcida do Partido dos Trabalhadores (PTI, que
gritava palavras de ordem à medida que os representantes do partido
eram mencionados. As manifestações fizeram com que o presidente
da Casa pedisse silêncio aos presentes e o obrigaram a tocar a
campainha por duas vezes, por mais de um minuto.
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present and was obllged to rmg lhe bell tWlce, for more than a mmute each time

Depois, por alguns deputados, que acrescentavam frases de efeito
ao "assim o prometo". Geraldo Magela disse: "Para que não haja
crianças desassistidas, pais e mães desempregados"; e Wasny de
ROUle: "Por uma sociedade sem explorados e exploradores, para que
haja justiça. Amós, 5. 24, assim o prometo".
Houve também certa desorganização do cerimonial do Senado

Then. mterruptlDns were caused by some Deputles who added phrases Similar

to

~So

promlse r Geraldo Magela sald. '50 there are no unattended chl/dren.

and unemployed mothers and fathers', and Wasny de fiaure, 'for a soclety wíthout
exploiters and explolted. 50 lha! there

1$ }ustlce.

Amos 5.24 So promlse

r

There was also some disruptlon In lhe Federal Senare Ceremony due to no reserved
locatlon for lhe press, whlch caused confuSlon. There was no p/ace reserved for

even lhe Governor·elect. JoaqUim ROfll, lhe first lady-elect. Weslian Rortz. or the

Federal, que não reservou lugar para a imprensa, provocando muita

Deputy·Governor·e/ect. Marcia Kubitschek. Everyone had to Slt on the second row,

confusão. Não havia lugar reservado nem mesmo para o governador

whlch was reserved for lhe Depulles' family members, who,

eleito, Joaquim Roriz, para a primeira-dama, Weslian Roriz, e para a

In

turn, !Vere displaced

to lhe thlrd row.

vice-governadora, Márcia Kubitschek. Todos tiveram que se sentar
na segunda fila, que estava reservada aos familiares dos deputados

Defivery of Diplomas

distritais, que, por sua vez, foram deslocados para a terceira fila.
After that time, the Senate President made a short speech. ·/n 1887, the Viscount
of Porto Seguro indicated the Central Plateau region as lhe most suitable for
the headquarters of the 8razilian government. In about 1949, a dislinguished

A entrega dos diplomas

col/eague congressman said, 'I be/ieve that. untU the capital does not move to the

Após esse momento, o presidente do Senado, Nelson Carneiro, fez

for ItS greatness. - rodar the move has broken out, the time has come to open

mtertor, we will not have taken mto lhe interior of Brazll that which IS necessary

um breve discurso. "Em 1887, o Visconde de Porto Seguro indicava

o Planalto Central como a região mais própria para a sede do
governo brasileiro. Lá pelos idos de 1949, um ilustre colega
deputado dizia: 'Acredito que, enquanto não for a capital para o
interior. não teremos levado para o interior do Brasil meios de
propulsão eficientes de seu engrandecimento'. Hoje irrompeu
a caminhada, chegou o instante de semear caminhos e rasgar
horizontes, e de servir à Brasília de Dom Bosco e Juscelino,
desempenhando o honroso mandato popular com fervor. espírito
público, probidade e independência", disse Carneiro.

paths and new horizons, and serve lhe Brasilia of Dom Bosco and Juscelino,
fervently fulfilling an honorable popular mandate, with public spirit, integrityand
mdependence, ~ sald Nelson Carneiro
Havmg fimshed hls speech, the senator asked the 3rd Secretary Df lhe Senate
Steermg Commlttee, Pompeu de Sousa, a senalOr elecled by lhe Federal DiSlflCI, '0
agam make lhe roll call for lhe Deputles lO recelVe lhelr diplomas, wh/ch were lo
be conferred by Governor Valllm Wanderley
Upon recelpt of d/plomas, lhe cha"man Df the House announced thal the Federal
Senate mlSSlon be closed and requested lhe Dlslr/ct Deputy and former Governor of
the Federal D/Slrtct, Jose OrneI/as the oldest elecled parliamenlarian, as provided
for m sectlon VI of smgle paragraph of Artlcle Iof Resolutlon No 490f 1990 . to
assume lhe Presldency for lhal sesslOn.

Finalizado seu discurso, o senador solicitou ao terceiro secretário da
Mesa Diretora do Senado Federal, Pompeu de Sousa, senador eleito
pelo Distrito Federal. que fizesse mais uma vez a chamada para que
os deputados recebessem seus diplomas, conferidos pelo governador
Wanderley Vallim.
Após o recebimento dos diplomas, o presidente da Casa anunciou que
estava encerrada a missão do Senado Federal e convidou o deputado
distrital, ex-governador do DF José Ornellas - por ser o mais velho
parlamentar eleito, como disposto no inciso VI do parágrafo único do
art. 1" da Resolução n" 49, de 1990 - a assumir a Presidência daquela
sessão.
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Antes de encerrar a sessão que chamou de histórica, o
parlamentar fez os agradecimentos em nome dos colegas que
representava naquele momento. "Agradeço primeiro ao Senado,

na pessoa do senador Nelson Carneiro, pela bela solenidade
que preparou; em segundo lugar à Comissão do DF. na
pessoa do senador Mauro Benevides, pelo trabalho que
desenvolveu nestes anos todos em prol do Distrito Federal; e
às autoridades, amigos, parentes e ao povo que aqui acorreu
para prestigiar a posse de seus deputados e prometemos
cumprir uma série de coisas, o que evidentemente implica
muito trabalho, para dar um exemplo ao Brasil de que
Brasllia vai construir uma sociedade mais humana, mais
fraterna, mais solidária".
Antes de encerrar seu discurso, José Ornellas convocou os primeiros
deputados distritais para a primeira sessão solene da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, a realizar-se naquele mesmo dia, às

8e(ore adJournmg ,IIe historie seSSlon, lhe parllamentaflan prolfered thanks on
behalf af hls colleagues fhar he represented aI lhar tIme
In

~I thank

lhe Senare flrst,

lhe person of Senaro, Nelson Carneira, who prepared lhe beautiful ceremony,

and second/y. lhe Federal DISlflCI Commls5lon,

In

lhe person af Senaro, Mauro

Benevides, for lhe" work ali these yeals In favor of lhe Federal D,stncr, and lhe
aulhorllles. fflends, re/atlves and people who have flocked here to honor lhe
$wearmg m of Its Deputles We promlse to lu/M/ a number Df thmgs, whlch Df
course mvofves a 101 Df WOfl< morder to prov/de an example to BrazJ! that Bras/fia
w/II buifd a more humane, more fraternal and more supportlVe soelety. ~
Belore e/osmg hls speeeh, Josê ameI/as eafled lhe lirsl Dlstnet Depuues to lhe
l"sl sess/on 01 the Federal Dlslflel legls/atlVe Chamber to be held that same
day at 4.00 pm, to swear m lhe Governor and lIeutenant·Governor 01 lhe Federa/
Dlstfle!. The spee/a/ sesswn ended at 11.20 am

AI home, lhe special session
The lirSI sesswn 01 lhe Federal D,slflet leg/sfatlve Chamber was held aI lhe new/y
relurblshed EMBRATER bUildmg aI lhe end 01 Norlh Wlng, There. lhe lirst governor
eleeted by dlTect vote by lhe people of Bras/lia, IVas sIVorn In It IVas lhe begmnmg

16h, em seu plenário, destinada à prestação de compromisso e à

01 a new era. Irom lhat moment on, the Federal D/sulet soe/ety became responsible

posse do governador e da vice-governadora do Distrito Federal.

lor the Slale 01 lhe cllles In whlch Ihey Ilved

A Sessão Especial do Senado Federal terminou às 11 h20.

The sesslon to admlnlster lhe oalh and sIVear In Governor JoaqUim RorlZ and
lIeutenant·Governor MafCIa Kubitschek. elected on Oetober 3, 1990 lar a mandate
to run Irom January " 1991 to January ,. 1995. IVas ehalred by Presldent 01 lhe

Em casa, a sessão solene
A primeira sessão na Câmara Legislativa do Distrito Federal foi
realizada no recém-reformado prédio da Embrater, no final da Asa
Norte. Lá foi dada posse ao primeiro governador eleito pelo voto
direto do povo de Brasllia. Era o marco da nova era: a partir daquele
momento, a sociedade do Distrito Federal se tornava responsável
pelos destinos da cidade em que vivia.
A sessão destinada a receber o compromisso e dar posse ao
governador, Joaquim Roriz, e à vice-governadora, Márcia Kubitschek,
eleitos em 3 de outubro de 1990 para exercerem o mandato entre
l' de janeiro de 1991 e l' de janeiro de 1995, foi presidida pelo
presidente da Câmara Legislativa do DF, José Ornellas.
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Federal District Legislative Chamber. Josê OrneI/as.

Ele convidou a deputada distrital Maria de Lourdes Abadia para
secretariar a Mesa, juntamente com os deputados distritais Pedro
Celso, José Edmar e Maurllio Silva, além do ministro da Justiça,
Jarbas Passarinho, que representava o presidente da República
Fernando Collor de Mello; do presidente do Senado Federal, senador
Nelson Carneiro; e do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, desembargador Vai tênia Mendes Cardoso, que
compuseram a Mesa.
Em seguida, o presidente da CLDF designou uma comissão formada
pelos distritais Rose Mary Araújo, Fernando Naves e Edimar Pireneus,

He tnVlted D,strlct Deputy Ma"a de Lourdes Abadia to ael as Commmee Secrerary,
along wlth O/SUlct Deputles Pedro Celso, José Edmar and Maunho SI1"a, as well

as Mimster Df Justlce, Jarbas Passarwho. who represented lhe Presldent Df lhe
Republlc. Fernando Colfor de Mello, lhe Senate Presldent. Senator Nelson Carnelfo,

PreSidem Df lhe Federal D'Slflct and refi/fones Courl, Judge Valtêmo Mendes
Cardoso. as such lhe Commlltee was constltured.
Followmg. lhe presldent Df Federa/ D,slflct legls/atlVe Chamber appomled lhe
Deputles Rose Mary Arau/o, Fernando Naves and Ed/mar Pirineus to meet Rorll
and hls /leulenanl, Mama Kubdschek,

a' lhe en"ance 01 lhe bOlldmg and esta"

them lo lhe Commlltee The authofllles requesled lhar ali present recelVe them
slanding. The presenlallon Df lhe NatIOnal Anthem malked lhe olfl"al openmg of
thesession

para receber Roriz e sua vice, Márcia Kubitschek, na entrada do prédio
e acompanhá-los até a Mesa. Aos presentes, pediu que recebessem
as autoridades de pé. A execução do Hino Nacional marcou a abertura
oficial da sessão.

Loyslty snd Oedicslion
Whtle standmg, lhe audlence wltnessed lhe govetnor and IIeulenant·governor
separarei,! swear lhe oalh as prov/ded b'l ResolulIon N' 49. 1990, of lhe f ederal
Senale

Lealdade e dedicação

~I promlso

to lu/M/lhe Conslltutlon, mamlam. protecr and ful/III lhe Orgamc law

lo be plepared by Ihls legls/ature, observe lhe laws, serve lhe BIaSI/Ia peop/e Wllh

Ainda de pé, o público ouviu o governador e a vice-governadora
eleitos prestarem, separadamente, o compromisso determinado pela
Resolução n" 49, de 1990, do Senado Federal.

loyalty and dedlCal/on, pfOmotmg lhe general wel/are and pragress 01 lhe Fedelal
O,Slflt'. ~
Then José Omellas declaled lhem swom m, Commlltee Secretary. D,sl1Ict Deputy
Maria de lOUldes Abadia. read lhe lelms 01 office. whlch was slgned by lhe olher

"Prometo cumprir a Constituição Federal, manter. defender e cumprir a

members 01 lhe Commlltee and by lhe governar and /leulenant governor

Lei Orgânica a ser elaborada por esta Câmara Legislativa, observar as

Govemo, ROIIl spoke nert. Ir was a 20·mmule dlscoulse lhal began wllh lhe

leis, servir com lealdade e dedicação ao povo brasiliense, promovendo

p/Oneers who partfClpaled In lhe plO}eCI 01 translemng lhe capital to lhe mterlor 01

o bem geral e o progresso do Distrito Federa/".

BralH, up lhrough lhe vls/On 01 Don Bosco and lhe /Iberlaflan strugg/e 01 men fike
Felipe dos Santos and Joaquim Jose da Silva Xavier. to Antomo Carvalho Smith.

Em seguida, José Ornellas declarou·os empossados. A secretária da
Mesa, a deputada distrital Maria de Lourdes Abadia, leu o termo de

'Toniquinho ' a slmple Brazilian IfOm lhe interior who queslloned JK at a rallr in
Jatai In lhe 51ate 01 GOiás. who then made a ~bllc commltment to bulld Btasllla

posse, o qual foi assinado pelos demais componentes da Mesa, pelo
governador e pela vice-governadora.

ogovernador Roriz falou em seguida. Foram 20 minutos de discurso,
iniciando com os pioneiros no projeto de transferir a capital para o
interior brasileiro, passando pela visão de Dom Bosco e pela luta
libertária de homens como Felipe dos Santos e Joaquim José da Silva
Xavier, até chegar a Antônio Carvalho Soares, o "Toniquinho", um
brasileiro simples do interior que interpelou JK no comicio em Jatai
(GOl e tirou dele o compromisso público de construir Brasllia.

opnmeiro governador eleito pelo vota direto no DF.
Joaquwn Rorll, discursa em sua fX)SSe
lhe 1m!}fM:I'I'IIX dt!ctt!d br dvrct It)(e ~ lhe hdeRlOJtI7tt. ..ttarqu.n fIaN. sputs ., hts ~ 111
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A importância da Câmara Legislativa nos rumos da capital do País
foi ressaltada no discurso do governador eleito. "Vejo-os nesta

The Importance Df lhe leglslatlve chamber In lhe d/fectlon Df lhe countrys Capital
was emphaslled In lhe speech b., lhe govemor-elect . •/ see you In (h,s leglslature

Câmara Legislativa como portadores do poder popular.

as bearers Df popular pOlve, We ar8. Vou and I lhe flrst to recelVe lhe duVes

Fomos, os senhores e eu, os primeiros a receber os deveres

Df feglslalmg and govemmg lhe Federal D,stflct d/fectJy (rom lhe mhabltanrs

de legislar e governar o Distrito Federal diretamente de

PreVlouslr. (hose who govemed, allhough dedu:i1ted enllre/y to lhe people awed

seus habitantes. Antes, os que o governávamos, ainda que

lhel( mandare to lhe Presldent 01 lhe Republlc and lhe Federal Senate Begmnmg
lodõy' thmgs change We must flfst and foremost be accountable to those wha

nos dedicássemos inteiramente ao povo, devfamos nosso

chose uso\Vho hSlened to our program lhat carne 10 la/I< la us durmg lhe campalgn

mandato ao presidente da República e ao Senado Federal.

and IVho elected us m Oetober I nellher see nor deslf8 to fmd Impedlments to

A partir de hoje, as coisas mudam. Temos que prestar

lhe flght ar left m lhe ImplementalJon 01 government programs lhar only me/udo
belore yOu, lhe most Plessmg needs 01 lhe people Our governmenr IV/li (espece lhe

contas, antes de tudo, aos que nos escolheram, que ouviram

mdependence and e.xcluslve jUflsdlClJon aI lhe Legls/ature. especlalfy as regafds

nosso programa, que vieram conversar conosco durante a

lhe luture Law of lhe Federal D,slflet. And, preclse/y because lVe understand lho

campanha e nos elegeram em outubro. Não vejo nem desejo

mIJea/,mportante 01 lhe lask lar lhe IUlUle Caplfa/ O/lhe Repubhc. we are certam

encontrar impedimentos à direita ou à esquerda na execução

lha! ali governmenr lha! JS now slVorn m opens Ilself IVI!hou! bma. to cooperate
wilh lhe legls/ature m lhls \Vor;" •

dos programas de governo, que só contemplam, à sua frente,
as necessidades mais prementes do povo. Nosso governo

Oefare adloummg lhe mauguratlon sesslon 01 lhe go\'e,oo( and beutenant·
governar. lhe presldent 01 lhe legls/atlve Chamber José Ornellas, summoned the

respeitará a independência e a competência exclusiva do

DistllCl Oeputl8s to lhe sesslon (har \VDuld e/eer llle House Sleermg Commmee.

Poder Legislativo, especialmente no que diz respeito à

and lequesred thal the same commlSSlon lhat escorted JoaqUim Rorl/ and Malcta

futura Lei Orgânica do Distrito Federal. E exatamente porque
entendemos a importância decisiva dessa tarefa para

o futuro da Capital da República, estamos determinados
que todo o governo que agora se empossa se abra,
sem restrições, à colaboração da Câmara Legislativa nesse
trabalho ".
Antes de encerrar a Sessão Solene de posse do governador e da
vice·governadora, o presidente da Câmara Legislativa, José Ornelias,
convocou os deputados distritais para a sessão que elegeria a Mesa
Diretora da Casa, e solicitou que a mesma comissão que acompanhou
Joaquim Roriz e Márcia Kubitschek da entrada do prédio até o
plenário os acompanhasse no caminho de volta. Estava encerrada a
sessão.
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Kubitschek 110m lhe entrance to lhe p/enary, accompany lhem on lhe" way ou!.
The sesslOn was then c1osed.

A despedida de Wanderley Vallim
The Farewell of Wanderley Vallim

Após a solenidade de posse do governador eleito, Joaquim Roriz, e da
vice-governadora, Márcia Kubitschek, na sede da Câmara Legislativa,
as autoridades dirigiram-se ao Palácio do Buriti, para a cerimônia
de transmissão de cargo do ex-governador Wanderley Vallim para o
recém-empossado_ Cerca de duas mil autoridades marcaram presença

Alter lhe mauguratlOn ceremony Df Governar-eleCI Joaquim ROrlz ano lIeutenantGovernar-elect. MarCia Kubitschek. aI lhe seal af lhe Leg/slatlve Chamber. lhe
authoriues proceeded to lhe 8uflll Palace for lhe transfer Df offlce ceremony (rom
lhe former governor. Wanderley VaI/Im. to lhe newfy sworn-m Abau! two thousand
ame/ais arrended lhe event ms/de lhe palace Outslde, abau! 15 thousand people
thronged lhe square

In

front.

no evento do lado de dentro do palácio. Do lado de fora, cerca de 15
mil pessoas se aglomeravam na praça em frente.
A execução do Hino Nacional marcou o início da cerimônia, que durou
pouco mais de uma hora. Oprimeiro a falar foi Wanderley Vallim, que
usou apenas sete minutos para agradecer a oportunidade que teve
de governar a capital da República e afirmar que essa era sua maior

rhe playmg Df lhe National Anthem marked lhe begmnmg of lhe ceremony. whlch
lasted Just aver an hour The ("5t speaker was Valhm Wanderley, wha used only
seven mmules lo tllank lhe opporlumly he had to govern lhe Capital of the Republlc
and slated Ihat thls had been hls greatest honor wGovernmg Brasllta was lhe
greatest honor of my Ide, .. he sald m hls last speech m lhe Palace of Burtll
ROflZ, m turn, made another long speech, Itke lhat made m the House hours before
For nearly half an hour. he pralsed lhe admmlstrallOn of hls predecessor and

honra. "Govemar Brasília foi a maior honra da minha vida", disse, em

reaftlfmed hls campalgn commltmenls, whlch were duly reglstered by lhe notary.

seu último pronunciamento, no Palácio do Buriti.

He also aftirmed lhal he would begin a new model of governmg. AI least once a
W

week I plan to go lo popular audlences I mtend to fulfill my mandate lo be near lhe

Roriz, por sua vez, fez outro longo discurso, a exemplo do que

people, he sald
W

havia feito na Câmara, horas antes. Por quase meia hora, elogiou a

The end of lhe speech comclded wllh lhe begmnmg of a slorm lhal changed lhe

administração de seu antecessor e reafirmou seus compromissos de

seflpt for lhe event. The mauguratlon party, complete wlth fireworks and a show

campanha, afirmando que foram registrados em cartório. Também

by the sertaneja duo Leandro and Leonardo, among other attractlOns, scheduled to
take place m Burm square m front of lhe palace after the ceremony, was canceled

disse que ia começar um novo modelo de governar. "Pelo menos uma

and lhe people who aeeompamed lhe transmlSSlon braadcast by loudspeakers,

vez por semana vou fazer audiências populares. Pretendo cumprir meu

declded lo proteet themselves fram lhe ram, whleh eaused a real mvaslOn of Buml.

mandato ao lado do povo", afirmou.
O final do discurso coincidiu com o início de um temporal, que
acabou por mudar o roteiro do evento. A festa popular, com direito

à queima de fogos e show da dupla sertaneja Leandro e Leonardo,
entre outras atrações, programada para acontecer na praça do Buriti,
em frente ao palácio, após a solenidade, foi cancelada e as pessoas
que acompanhavam a transmissão de cargo de fora, pelo som dos
alto-falantes, resolveram entrar para se protegerem da chuva, o que
causou verdadeira invasão ao Buriti.

Wanderley Vallin transmite o cargo de governador ao eleito Joaquim Aariz
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Wanderley Vallim, que ia deixar o palácio acompanhado por Roriz,
acabou por sair do local, acompanhado de sua mulher, Regina Vallim,
pela garagem, em carro oficial. Uma salda silenciosa, em meio ao

Wanderley Valflm, who was to leave lhe palace accompamed by RorlZ. evemualfy
lelt lhe slte accompamed by hls wlfe, Regma Valflm, by the garage m an olfiClal
car. ASilem eXlt amld lhe excllement ms/de lhe palace

tumulto que se formou no interior do palácio.
VaI/Im lead lhe Federal DlstflCt from Marcl1 1990 to January 1991 He replaced

Vallim esteve à frente do Governo do Distrito Federal de março de
1990 a janeiro de 1991. Ele substituiu o então governador Joaquim
Roriz, que havia sido indicado pelo presidente Fernando Collor para
ministro da Agricultura. No entanto, Wanderley Vallim, engenheiro

JoaqUim ROflz as governor. who had been appomted by Presldent Fernando
Colfor as Mimsler of Agflculture However. Wanderley VaI/Im. a metal/urglcal
engmeer, had only been m the Federal DISlflct smce 'S8, when he was Secrelary of
Transportallon and Works, wh/ch was later renamed Urban Development
It was durmg th/s time that he wOlked on resettlement programs, and now as

metalúrgico, já conhecia o GDF desde 88, quando foi secretário de

governar, mstal/ed more than s/x lhousand fam/lles, contmumg the prolecl begun

Viação e Obras, pasta que passou a se chamar Desenvolvimento

by JoaqUIm ROflz Hls admmlstratlon was marked by many mfrastructure pro/ects m
lhe settlements, especlally m SamambaIa and Paranoá, bul li was lhe construcllOn

Urbano.

of lhe Pavilhão de Felfas e Eventos do Parque da Cidade (C,ty Park Falfs and Events

Foi nessa época que trabalhou no programa de assentamentos
e, já como governador, instalou mais de seis mil famllias, dando

PaVlI,on), to mee! demands by busmessmen m lhe touflsm area

In

Brasllla, tha! the

engmeer seI hls admlnlstratlon apart.

continuidade ao projeto de Joaquim Roriz. Seu governo foi marcado
por muitas obras de infraestrutura nos assentamentos, principalmente
em Samambaia e no Paranoá, mas foi com a construção do Pavilhão
de Feiras e Eventos do Parque da Cidade, atendendo à antiga
reivindicação de empresários do segmento de turismo de Brasllia, que
o engenheiro marcou sua administração.

Joaquim Domingos Ronz (em pél, primeiro governador eleito do Distrito Federal. durante seu discurso de posse, ao lado do deputado dIstrital José Ornellas de Souza Filho l:r dI, de sua
vice, Márcia Kubitschek e do presIdente do Senado federal, Nelson Carneiro (dI, no PalácIO do BUrll1
Joaquim Domingos Rorir (sum'ngl fim goverra e/ec/ed in lhe FedetaIO/Stnct. dfXIng hJS ~ UI feSSlO'I.. next lO OIStnct a;..,ry José ()neI/as li? Sowa FiIho(3nJ from nghll of hJS
lieuterunH;(Mmt]f. Mataa Kubitschek aIti lhe Presldenl of lhe Federal Senate. Nelson Cameiro("flltJ aI lhe PaIJao Gb &n/l
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NO INíCIO, OIMPROVISO
In lhe Beg;nn;ng, Improv;sat;on

Um prédio improvisado e de difícil acesso abrigou
a Câmara Legislativa por 20 anos. As primeiras
discussões aconteceram numa sala emprestada
pela Câmara Federal.

An improvised building with difficult access was home
to the Legislative Chamber for 20 years. The first
debates would be held in a roam borrowed from the
Federal Chamber.

Os deputados distritais estavam eleitos, mas não havia lugar para
trabalhar e tampouco um regimento interno que ordenasse as ações.
Também não havia funcionários. Além do mais, era preciso trabalhar

The Dlstflct Deputles had been elected. but there was no p/ace to work and no
by/aws to govern arder There wefe nor even employees No! anly lhat. but tr was
necessary to work on lhe developmenr of lhe Federal D,stllct Orgamc Law. lhe mam

na criação da Lei Orgânica do Distrito Federal, o principal objetivo da

goal Df lheir first term, in arder to define responsibilitles and establlsh condWons

primeira legislatura, para definir responsabilidades e criar condições

to begm lhe historical mandate.

para começar o mandato histórico.

Expecr8uons were high. 7he legislative Chamber is 8tleast one legal system (or

A expectativa era grande. "A Câmara Legislativa representa pelo

must listen ta dissenting opinions and exchange ideas. This is a very important role

menos um ordenamento legal para o Distrito Federal. Não é o
capricho de um govemador que está sendo feito - ele tem de ouvir as
opiniões divergentes e trocar ideias. Esse é um papel importantíssimo
da Câmara", registrou o ex-deputado federal Geraldo Campos.

lhe Federal District. It;5 nor something established ar lhe whim Df a governor - he
of the Chamber, ~ noted ex-Federal Oeputy Geraldo Campos.
7he Legislature ;s an instrument to control public power, the local executive, of
supervisiono It ;s a p/ace where, through the mandates, social movements express
their will, make their claims, ' says ex-Federal Deputy Maria Laura Sales Pinheiro.
The first discussions shortly after the election began in a room courtesy of

"A Câmara Legislativa é um instrumento de controle do poder público,
do Executivo local, de fiscalização. Éum espaço onde, por meio dos
mandatos, os movimentos sociais expressam suas vontades, fazem
suas reivindicações", diz a ex-deputada federal Maria Laura Sales

It was a controversial choice. The new/y elected wanted lhe Federal Oistrict

Pinheiro.

Legis/ative Chamber 10 be in an easyaccess location. wh/le aI the same time

As primeiras discussões, logo depois da eleição, começaram numa

search of buildings that had been unoccupied during lhe Collor administration

sala cedida para Câmara Federal, onde os deputados discutiam

There were flVe optlOns lhe Jndlan Museum. lhe Sudene, Portobrás. and Cobal
buildings and EMBRATER

lhe Federal Chamber. where members debated w/lh social movemenl leaders.
residential associations and unions, while at lhe same time sought a location for
lhe Legislature Chamber to be installed.

be able lO comfonably house the parliamentarians. Dne commission went out in

com líderes de movimentos sociais, associações de moradores e
sindicatos. Ao mesmo tempo, buscava·se um local para que a Câmara
Legislativa fosse instalada.
Foi uma escolha polêmica. Os recém-eleitos queriam que ela ficasse
em local de fácil acesso ao povo e que ao mesmo tempo abrigasse

The fMBRATER bUlldmg IVas chosen because 1I presented lhe besr condmons
allhough access lVas nor easy, as mtended It /s localed m lhe Rural Park aI lhe
end of Asa Norte II was a lemporary headquaners and lhe Federal OIStrlCt opened
bldding to bUlld lhe seal of lhe Federal DISlflCl Leglslatlve Assembfy on lhe fIXO
Monumental Ave, where II /s localed todar. Access /s easy for voters, Jusl as the
first elected members deslfed.

confortavelmente os parlamentares. Uma comissão saiu em busca
de prédios que haviam sido desocupados na época do governo Collor.
Eram cinco opções: Museu do indio, os prédios da Sudene, Portobrás,
Cobal e Embrater.
Foi escolhido o prédio da Embrater, por ter apresentado melhores
condições, embora o acesso - está localizado no Parque Rural do
final da Asa Norte - não fosse fácil, como se pretendia. Era uma
sede provisória e o Governo do Distrito Federal abriu concurso
para o projeto de construção da sede definitiva da CLDF, no Eixo
Monumental, onde funciona hoje, facilitando o acesso do eleitor da
forma que imaginaram os primeiros deputados eleitos.
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ogovernador Wanderley Vallim assumiu a responsabilidade pela
reforma do prédio onde foi instalada - e permaneceu por 20 anos,
esperando a construção da sede definitiva - a Câmara Legislativa. A

Govemor Wanderley Valflm assumed responsib/(lty for tlle remade/mg Df llle
bUlldmg where Ir was mstalled. and remamed fDf 20 years. whlle awawng lhe
conslfuctlon af lhe leglsfauve Chamber The proJect lVas dellvered JI/SI one dar

obra foi entregue apenas um dia antes do inicio da legislatura, com

before lhe leg/s/alule began LVllh a speclal seSSlOn to seat Govemor·efecl

sessão solene destinada a dar posse ao governador eleito, Joaquim

JoaqUIm ROflZ It was also lhe last ael Df lhe adm/n/strallOn 01 lhe last appotnred

Roriz. Efoi também o ato derradeiro da administração do último
governador indicado do Distrito Federal.

governor Df lhe Federal OIS/flct.
The LVOlt Df adaptmg lhe bulldmg to recelVe lhe entlre structufe of lhe Federal

D/slflel Leglslatlve Chamber was mmafly esllmared lO lasl 90 days, but was

As obras de adaptação do prédio para receber toda a estrutura da
Câmara Legislativa do DF, inicialmente calculadas para durar 90 dias,

flnlshed m a record of 15, thanks to lhe (irmness artd decisiveness Df lhe governar
He sald ar rlle time lhat il was necessary lo command a veritable invasion Df
lhe building lo begm lhe remodel, being lhar bureaucraey delayed lhe offielal

acabaram acontecendo em tempo recorde de 15 dias, graças à firmeza

release Df the property, whieh was under lhe responsibility of lhe Seerelaf/a da

e à decisão do então governador. Segundo Vallim afirmou na época,

Admimstração Federal (Federal AdministTatlon Secretariar).

foi preciso comandar uma verdadeira invasão do prédio para que a

~Jf we

had no! deeided lO occupy lhe building even before lhe o/flóal aUlhofilation,

reforma começasse, porque a burocracia atrasou a liberação oficial do

W8 would nol have made lhe reforms in time for lhe maugur8l10n of lhe governar

imóvel, sob responsabilidade da Secretaria de Administração Federal

and lhe beginning of ,IIe Oeputies' work. I prelerred to eu m excess than by

ISAF).
·Se não tivéssemos decidido pela ocupação do prédio antes mesmo
da autorização oficial, não teríamos feito as reformas a tempo da
posse do governador e do início dos trabalhos dos deputados. Preferi

omlssion. The last days 01 my administlation \'Iefe ma,ked by eftorts devored
almoSl excfusively la lhe delivery of this projeel. TII/s is wllat Jpromised lhe
Depu/ies, ~ said Val/im.
On Oeeember 31. 1990. m 8 ceremony attended by lhe Disuier Oepur,es, the new
occupants of lhe house, Wanderley Valfim

un~'ejfed an

inaugUfation pIsque in honor

O/lhe /irsl elected legis/alUle O/lhe Fedefol Disrricllegislouve Chamber. Jorge

pecar por excesso que por omissão. Os últimos dias do meu governo

Cauhy, speaking on behal! 01 membefs, thanked lhe governor lar his eommitment to

foram marcados quase que exclusivamente pelo esforço em torno

deliver the work as he had promlsed The project cost Cr S 150 mill':on

da entrega dessa obra. Eu assim prometi aos deputados", disse o

Once mSlalled. t/lere was a new problem. lllele was no admmlstratlVe strueture to

ex-governdor.

begm wOlk m lhe house. There W8fe no employees. The IIght agamst Impfovlsatton
fOfeed lhe Olslflet OepulIes to ofganue Ihemselves as a gfOUp to \\Iofk on several

No dia 31 de dezembro de 1990, em cerimônia acompanhada pelos
deputados distritais - os novos donos da Casa -, Wanderley Vallim
descerrou uma placa de inauguração, em homenagem aos eleitos,
para a primeira legislatura da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Jorge Cauhy, falando em nome dos deputados, agradeceu o empenho
do governador para entregar a obra como ele havia prometido. As
obras custaram Cr$ 150 milhões.
Depois de instalada, novo problema: não havia estrutura
administrativa para iniciar os trabalhos na Casa. Não havia um
funcionário sequer. A luta contra o improviso fez com que os
deputados distritais se organizassem em grupo para trabalhar em
várias frentes ao mesmo tempo. Os primeiros seis meses foram muito
duros.
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ffonlS ai once. The /irsl SIX months \Vere very hafd.

Inicialmente com funcionários cedidos e até que fosse realizado o
primeiro concurso público, a Câmara foi estruturada para garantir
suporte à atuação legislativa (elaboração e discussão de leis) dos
deputados. Mas a responsabilidade ia além: a Casa precisava
assegurar, com eliciência e rapidez, sua administração interna e
o atendimento à população que transitava diariamente por suas
dependências, numa rotina comum às casas legislativas.

Inmalfy with conceded employees until lhe firsl directed civil servant exam L\!8S

held. lhe Chamber was structuled to gU8rantee support (or legislative 8c,ion
(preparallOn and discussion 01 laws) by lhe deputies. Bul lhe responsibility
goes lunhe,: lhe House needed to ensufe, quick/y and elficientfy. its internaI

a

admmlstrarion and service to lhe population lhar traveled daify to irs localíon,

foutme comman to legislarive houses.
Thc ex-Deputy lucia Carvalho po;nted oul lhat lhe eaTlr work was not easy. ·'lived
lhe whole expedenee so mueh so as lo gaín policiea' fepfesemacion, how lo be a

A ex-deputada Lucia Carvalho lembrou que o início dos trabalhos não

pa,IIamentarian ana be better aI m)' job rhan an)' polltician in lhe Federal Distric'

foi fácil. "Vivi toda a experiência tanto de conquistar a representação

wanted to be·· she was lhe lirsr woman President 01 lhe Legislative Chamber.

política, como de ser parlamentar e de estar no maior cargo que

·To overcome a series 01 dilfieuJties. we had to have a lot 01 patience to build and
weave a more eQual space. • she added.

qualquer político no Distrito Federal desejaria estar" - ela foi a
primeira presidente mulher da Câmara Legislativa. "Para superar uma

Slill, determination was not lacking among the newly elected. 7he first Chamber
was 01 people who had emerged Irom the union and social movements. Brasilia

série de dificuldades, a gente teve muita paciência para constroir e

IS vel}' union. We were slill imbued w;th lhe Quesl;on Df lhe ideal· lhal was a

tecer um espaço mais igual", acrescentou.

generation Df idealisls.• says lormer Oeputy Euripides Camargo.

Ainda assim não faltou determinação aos recém-eleitos. "A primeira

Even many years alter the eonquest 01 polítical autonomy lar lhe Federal Oislriet.
Ihere are those who work for a returno But ,hose who loughr for a better p/aee.

Câmara foi de pessoas que surgiram do movimento sindical, do

bet on an improvement .•, olten hear people 5ay, 'it should be abolished (lhe

movimento social. Brasília é muito sindical. A gente estava ainda

Legislative Chamber)... Bul I am not in lavor 01 this thesis.1 think man's greatest

muito imbuído da questão do ideal - aquela foi uma geração de

invention was lhe vote, was democraey. Plus, alllegislative power, howeve, bad it
IS.

idealistas", afirma o ex-distrital Eurípedes Camargo.

al/lt does 15 knou'1J,

IS publtshed. 15 open

When II IS nol 8ermg. lhmgs ale done

Dn lhe sly, unde' cover 01 mght. ~ says the lalvyer Osmar Alves de Melo

Tantos anos depois da conquista da autonomia política do Distrito
Federal, há quem trabalhe por um retrocesso. Mas quem lutou pela
cidadania apostava numa melhoria. "Eu ouço com frequência pessoas
dizerem: 'Devia ser extinta la Câmara Legislativa)'. Mas nâo sou a
favor dessa tese. Acho que a maior invenção do homem foi o voto, foi
a democracia. Emais: todo poder legislativo, por pior que seja, tudo
que ele faz é conhecido, é publicado, é aberto. Quando ele não está
agindo, as coisas se fazem na surdina, na calada da noite", afirma o
advogado Osmar Alves de Melo.

odeputado distrital José Orne/Ias de Souza filho, ao rmcrofone. pJeSJde a
abertura dos trabalhos legISlatiVOS na primeira sessllo
da Camara legislativa do 01511110 Federal.
1M Ois/fel lhpulr. José Ot~'fas de SouJe filho. ill lhe 1l/IC1OfJIlDM. Pluldes Ol'f!f tM bi'tning 01
1egIsl4'n~ wort ill IM Irsl se1SIOI7 oIlhe f~ill Dtslfcl l P(llSJilIl~ CJwnber.
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LEI ORGÂNICA,
OPRIMEIRO OBJETIVO
Organic Law, the First Objective

Já tombada como Patrimônio Cultural da

Humanidade, Brasília ainda não tinha meios
para organizar a sociedade. Odesafio foi fazer
uma lei para a capital que, a um só tempo,
era Estado e município.

Already declared a World Heritage Site,
Brasilia did not have the means to organize society. The
chaJlenge was to create a law for the Capital that at the
same time was a state and city.

Os primeiros seis meses de existência da Câmara legislativa foram os
mais difíceis. Antes, foi necessário acertar os primeiros - e básicospassos, como pessoal administrativo, mobiliário, divisão dos grupos

The first s/x months Df LeglslatH'8 Chamber eXlstence l'Jere lhe hardesl F"sf. Ir
was necessary to take lhe {"5t . and baste - steps, such as admlnlstratIV8 sraff
furmrure, d/v/sIDn Df work groups, to only lhen, actualfy begm l'Jolk In lhe House

de atuação, para, só então, dar início de fato aos trabalhos na Casa.

Thl5 carne m June, wlth Resofut/On No 19, lhat establlshed lhe 8ylaws of lhe

Isso veio em junho, com a Resolução nO 19, que instituiu o Regimento

Leglslatlve Chamber and created condmons IOf lhe functlonmg Df lhe entlre Federal

Interno da Câmara legislativa e criou condições para o funcionamento

D,strlct legl5la1/1.'8 process

de todo o processo legislativo no Distrito Federal.

Smce then. 1I was necessary to 51aft thmkmg about lhe Orgamc taw, esrabllshed
m Afllele 32 Df lhe 1988 ConstilUl/On Ofgamzed soclety demanded Ir. for II was

A partir de então, foi preciso começar a pensar na lei Orgânica,

defmllely llfed of lhe rancldlly of lhe years of lhe appomled governors lhal were,

estabelecida no art. 32 da Constituição Federal de 1988. A sociedade
organizada já cobrava por ela, pois era preciso deixar para trás
definitivamente o ranço dos anos de governadores indicados, que
eram, num só corpo, executivo e legislativo. Durante 25 anos, Brasília

as one, bOlh execullve and legls/atlve branches. For 25 years, Braslfta was led by
a Senare commlttee whose members had no Idea of lhe rea/tfy of lhe Clly ar lhe
deslfes of lhe populal/On
Brasilta had been founded for over 30 years for 3 years It was declared a World
Hefllage Sue, a m/e bestowed by UNESCO but Ir had nol yet expel/enced the

foi comandada por uma comissão do Senado cujos integrantes nem

taste of democracy and freedom m alllts entlrety Mosr of ItS hlstory had been

sequer conheciam a realidade da cidade ou os anseios da população.

Iived under the dommOllon of authomaflamsm Gomg to the polls was on/y the

Brasília já tinha 30 anos de fundação, era tombada como Patrimônio

called for rhe cltlzenshlp of the CapItal

begmnmg. Jt was urgent ro glve vOlce to lhe people who had fought, who had

Cultural da Humanidade, título reconhecido pela Unesco, havia três

"Ar f/r5t Ir wa5 a time of greal enthuslasm, lo do everylhmg d/fferent Ir was lime

anos, mas ainda não tinha experimentado o gosto da democracia e

to wrtte lhe Orgamc Law of lhe c/ty, to assemble everythmg, slart over, because

da liberdade em toda a sua totalidade. A maior parte de sua história

Brasília had no expeflence Ir IS elear lhal lhere \Vere concems by saymg, 'look
lh/s Legls/ature IS crap • democracyalso takes those flsks, • 5ays umomsl Jalma

tinha sido vivida sob o domínio do autoritarismo. Ter ido às urnas

Fernandes de Quelfoz, who actlvely part/clpated m lhls phase of consolidarmg

foi só o começo. Era urgente dar voz ao povo que havia lutado, que

polítlcal auronomy m lhe Federal O/stflcr

clamou pela cidadania da capital.

"O primeiro momento era de um entusiasmo muito grande, de fazer
tudo diferente. Era o momento da construção da Lei Orgânica da
cidade, de montar tudo, de começar tudo, porque Brasllia não tinha
experiência alguma. Éclaro que existiam interesses dizendo: 'Olha,
essa Câmara Legislativa é uma porcaria' - a democracia passa por
esses riscos também", afirmou o sindicalista Jalma Fernandes de

The natural path for lhe depulles m lhe draftmg of tlJe Orgamc Law \'las lo lollow
the /deolog/cal lendency 01 the group, formed mostfy by social movement aCllVIsts
Alter ali, 11 the Federal D/Sll/ct had won tIs pohllcal autonomy, the credll lor lhe
VICtOry was due to lhe strength 01 untons, assoclat/Ons, student centers, and
associalions. The popular movement had n'on this battle.

Oueiroz, que participou ativamente dessa fase de consolidação da
autonomia política do DF.
Ocaminho natural dos deputados distritais na elaboração da lei
Orgânica foi seguir a tendência ideológica do grupo, formado em sua
maioria por militantes dos movimentos sociais. Afinal, se o Distrito
Federal havia conquistado sua autonomia política, o crédito da
vitória tinha de ser dado à força dos sindicatos, associações, centros
estudantis, entidades de classe. O movimento popular ganhou essa
batalha.
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Diretor técnico do Departamento Intersmdical de AsseSSOria Parlamentar - DIAP.
Ulisses Riedel. lança o Manual de Acompanhamento da Lei Orgâmca do Distrito
Federal. na Câmara Legislativa do Distrito Federal- CtDF
TedInica/ OirectlX of lhe In/erl.hion Oepartment frx PiJrliamenSry Adn.sol: Ulisses Reidell&nhes a Ft!detal
Disttict 8asic law ~t Manual in lhe Fedetaf Dístrict legisldlWe CharrtJer

Efoi com esse povo que os recém-eleitos se juntaram para trabalhar

Oexemplo para dar inicio à elaboração do documento era a

na Lei Orgânica. Todas essas categorias queriam incluir algum item

própria COIlstituição Federal e foi com base nela que o texto foi

que as favorecessem. Oproblema veio da dificuldade da organização

fundamentado. Para elaboração do projeto, foram formadas quatro

e do funciooamento da sua Jlfimeira COIlstituição.

comissões temáticas e uma comissão de sistematização dos

-Tivemos que pensar o Distrito Federal uma Unidade da Federação
diferenciada. Somos ao mesma tempo Estada e município, cumprimos

trabalhos.
-Foi um processa muito interessante, primeiro porque a gente não

a dupla missão e a dupla responsabilidade. Etlnhamos que fazer uma

tinha um lugar para ir. Odesafio foi a falta de conhecimento da

lei que não era uma lei Orgânica de uma capital de Estada e não era

organização e da funcionamento da lei Orgânica. Foi muita difícil criar

uma canstituição estadual - e IInhamos que fazer a junção dessas

as comissões. A lei Orgânica deu rumo para a cidade, de como é que

duas coisas. Foi uma legislatura muita rica, porque conseguiu trazer

ela funciona -, afirma a ex-distrital e ex-govemadora Maria de Lourdes

experiéncia de vida profissional e pessoal de gente muita diferente-,

Abadia.

lembra o então deputado distrital Geraldo Magela.

-Os deputadas distritais da primeira legislatura ficaram muita

Efoi assim, misto de lei municipal e constituição estadual, que

debruçados sabre a lei Orgânica, importante para que a Distrito

começou a nascer a Lei Orgânica. Otexto estabelece desde a

Federal tivesse um rumo, um caminha. Foi uma Câmara que teve muito

organização dos poderes constituidos no DF à polftica urbana e

trabalha nesse senrido, porque foi a começo-, reforça o ex-deputado

rural, além da organização administrativa, atividades econômicas

federal Jofran Frejat.

e diretrizes sociais. Com a Lei Orgânica, o governo passou a ter de
submeter suas ações à análise e fiscalização do Poder Legislativo.
Começou também a ter uma lei maior para guiar suas ações.

No dia 2 de agosto de 1991, em cerimônia em frente ao prédio da
Câmara Legislativa que contou com a presença do governador do
Oistrito Federal, dos presidentes dos tribunais de Justiça e de COIltas,
do representante da Presidência da República e de várias lideranças
políticas, foi promovida a abertura oficial dos trabalhos da Lei Maior

Ir was wllh these peopfe lhat lhe newly elecred carne logether to work on lhe

do OF.

argamc law. AfI these categofles wanted to mclude any Item lhat favored (hem.
The problem carne (rom lhe difliculty 01 lhe organizal/on and operatlon 01 irs first

constitut/on
·We had to thmk Df lhe Fede/aI O,stflct as a dlstmct UM of the Federstlon. We
are both clty and 51afe; we fu'"1J lhe dual role and dual responsibilily. And we

had to make a law that w8s nor lhe argamc law Df a state capital and was nor a

"Jt \Vas very Interestmg, fim because 1'.'8 had no place to go The cha/Jenge ",as

state conslltutlDn • we had to merge both 1t was a very flch ferm because we

lhe laek o( knowledge of lhe organuatlon and operallon 01 lhe argam, LiJW Jt IVas

expe"eneed lhe prolesslonal and personallife 01 very ddferent people, .. s8Id

very dilfleult to create commlSSIOnf The Orgamc Law g8\'8 way to lhe elty, hoIV Ir

Distriet Deputy Geraldo Magela.

\Vofks .. sald (ormer O/SUlct Governar and Deputy Mafla de Lourdes Abadia

And 50 a mlxture 01 mumelpallaw and state eonsflluflon began to be fo,med mIo

"Members 01 lhe (lfsl leg/s/atlVe d,sl"el IVele l'ery (ocused on lhe Orgame La\y.

the Drgame la", The text seIs out fIam the orgamzatlon of the powers lhac are

Il ",as Impoaant for the Federal OIStr/Ct to have a directlon.

m lhe Federal Dmflet and rural 10 Ulban pol/ey, and admmlstrallve orgamzat/on.

chamber fhat had a lor of wOfk lo do m lhls sense, because Ir ",-as lhe begmnmg.

eeonom/e ael/v/l/es and SOCial gU/de/mes Wl1h lhe Organlc la"', lhe govemment

slfessed (ormer Oeputy Jolran Frejat

a palh. II \Vas lhe

no", had lo submlt lhelf actlons to lhe analysls and eontrol 01 lhe Leg/s/ature Il
a/50 began lO have a hl9h8r la", to gU/de Ils aeuons

On AugusI 2 1991 aI a ceremony m llOnt of lhe bUlldmg 01 lhe Legl!~ laflVe
Assembfy attended by lhe Governor 01 lhe Federal OISUlCI, lhe presldents 01 lhe

The example lo statt dtaltmg the documenl lVas lhe Federal Constltul/on, on wh/Ch

Coua of Jusllee and lhe Court Df Audas, a representallVe (or lhe Presldency and

lhe lexlwas based To p,epar8 lhe PlOlect. (our Ihemal,c commlllees \Vere fOfmed

vaflous pollllcal/eaders lhe olt,c,al openmg \Vas announced (OI lhe Orgamc law o(

and a commltlee to systemalue lhe \Vork

lhe Federal O,Slflct
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A elaboração do texto
A lei Orgânica ampliou e delimitou os direitos sociais garantidos ao

A estratégia deu certo e deputados aproveitaram algumas sugestões,

cidadão pela Carta nas áreas de saúde, educação, cultura, comunicação

mas há quem se lembre que a maioria dos panfletos foi usada para

social, defesa do conwmidor e atendimento à famllia. Por isso, a maior

pedir lote, emprego e outros temas que fugiam do objetivo principal.

preocupação dos parlamentares era obter um documento que refletisse

De qualquer forma, o que se conseguiu obter do projeto, com certeza,

os interesses dos moradores de Brasllia.

foi o sentimento de confiança que a população depositava na Câmara

Assim, foram criados vários mecanismos de participação popular,
mas a sociedade civil organizada foi quem melhor se aproveitou do

e em seus deputados, pois pediam a eles ajuda para os mais diversos
problemas individuais.

momento para registrar suas reivindicações. Setenta e seis entidades

Um pedido de emprego, por exemplo, podia ser visto corno medida

constitufram o Fórum Popular e Sindical Pró-Participação na lei

a ser tomada visando o coletivo, com a criação de mais maneiras

Orgânica.

de absorção de mão de obra. Omesmo podia se pensar de uma

Para se apresentar uma emenda, era preciso que ela tivesse o mfnimo
de representatividade, ou seja, ter o apoio de mil eleitores, por
meio de assinaturas, o que dificultava a apresentação de sugestões
isoladas, mas garantia amplitude a cada pleito. Outro mecanismo

reivindicação de lote. Poderia ser o sinal da necessidade de se
criar uma poUtica habitacional. Oimportante é que não havia
trabalho perdido naquele momento para os parlamentares. Tudo era
aproveitado de forma positiva para a elaboração da lei Orgânica.

foi o projeto Fala, Cidadania. Foram distribufdos 100 mil panfletos

As tradicionais audiências públicas também não funcionaram a

nos principais pontos da cidade, por onde circulava o maior número

contento, porque havia uma dificuldade de divulgação. Ainda assim,

de pessoas. Ocidadão colocava ali suas propostas e os papéis eram

algumas foram realizadas em Planaltina e Taguatinga. Em dias de

encaminhados à Câmara, via Correios, sem õnus para o morador.

votação da lei, a Câmara oferecia transporte gratuito à população.

PreparatiDn Df the text
The Otgamc taw expanded and defined lhe sOClsl flghts guarsnteed to e/llzens by

The stralegy pa/d of! and depUlJes look advanrage 01 some suggeSlJons, bUI Ihere

Charter In lhe areas Df health, educar/on. cullUFe. media. consumer and fam/ly care

ale those who remember lhal mosl of lhe pamphlels \Vere used lo ask for land and

Therefore, lhe maJof concem of feglslalOfs IVi1S to ohram a document lhal reflected

olher sublecls lhal dld not address lhe goal AnylVay, tvhal had been achlcved In

lhe mteres's Df Brasil/a resldems.

lhe pro)ec!. 01 course, \Vas lhe feermg 01 conlidence lhat lhe peopfe trusled lhe
Chamber and 115 members, askmg lhem fOf he/p m a vauety Df mdlVldual pfoblems

As sueh a number Df mechamsms \Vere de~'eloped to proVlde popular psrtlclpSfIOn
but orgamzed soclety best took advantage Df lhe mament la (eglste, lhel{ c/slms

An appllcaflon lar employment. lar example. cou/d be seen as 8 meaSUfe taken

Serenty-slx organl/Bl/Ons \Vere lhe Pro-PartlClpallDn Popular and Umon Fatum In

almed aI lhe populace, wllh lhe creal/On of more ways to absorb labor. The same

lhe Orgamc LaL'\!

could be used to rece/ve land 11 could be the s/gn of lhe need to create a housmg
pollcy. The Importanl thmg 15 fhat 1I \V8S no! tIme /051 for laLVmakers. E'erylhmg

To submtl an amem/ment. mlmmum rep!esentslIon W8S necessaty. le. hal'e support

W8S hamessed posltlvely for the del'elopmenr of lhe Organ;e laiVo

of one Ihousand volers, through s/gned petll/ons. makmg 1I ddf/cull lo make
IsoJated suggestlons, but lhe amplitude ensurmg each elect/on Another mechamsm

Tradll/onal publle hearmgs also did nol lVork sBuslaclorily, because lhere tvOS

IVas lhe pro}ecI CIIllen Speech '00,000 leal/eiS IVere distributed in lhe ma;n cilY,

dlflicu/ty In provldmg advance not/ce. Sul/, some IVere heJd In Plana/una and

where mosl peopfe would 00. The c/tuens IVOuld make lhe/{ suggesllons and lhe

Tagualmga. On lhe dar lo vole lhe lalv, lhe Chambe, oftered Iree transpollallOn to

papers were sem lo lhe House. by maO, IV/Ih no charge 10 lhe residem.

lhe publlc.
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Verifica-se uma particularidade na votação da Carta Maior do
Distrito Federal. Com 14 partidos poUticos representados. não havia
uma maioria simples de ser atingida para a aprovação de qualquer
proposta ou emenda. o que provocou ampla negociação entre os
deputados distritais. Isso foi percebido na formação de composições
temporárias e foi exatamente o contrário do que aconteceu durante a
votação da Constituição Federal. que tinha o chamado Centrão
como voto decisivo.

Primeiras providências
Resolução 0'1 - Estabelecia a composição do quadro de
pessoal dos gabinetes dos deputados distritais.

Assim. com todas as dificuldades de quem está aprendendo a andar.
mas com a qualidade garantida pela negociação e pela vontade. foi
formatado o texto do anteprojeto. Este foi submetido à apreciação de
foros mais especializados. a fim de ser aperfeiçoado.

Resolução o' 6 - Criou. provisoriamente. cargos em
comissão e gratificação de função na Casa. Tal medida
permitiu. então. o provimento dos cargos e das funçiles
necessários ao funcionamento da Casa. mediante
requisição de servidores da Administração Pública Direta.
Indireta e Fundacional. da União. dos Estados. do Distrito
Federal e dos municípios.

Em junho de 1993. foi promulgada a Lei Orgânica do Distrito Federal.
ACarta de Brasília contém a mais avançada legislação do País sobre
meio ambiente e é um dos três documentos constitucionais que. no
Brasil. condenam explicitamente o preconceito contra as minorias.

Resolução 0'13 - Aprovou o Quadro Administrativo
Provisório da Câmara Legislativa. com 256 cargos de
requisição e 48 de livre provimento. até que fosse aprovado
o Quadro de Pessoal Definitivo e o Plano de Carreira.

Limitada pela Constituição Federal. não pôde contemplar os
moradores de Brasília com o direito de escolher diretamente seus
administradores regionais. mas avançou em diversos pontos. corno na
criação de conselhos de participação em vários setores.

Resolução o' 21 - Estabelecia convênio de cooperação
técnico-científica com a Fundação Getulio Vargas para
projetar a estrutura administrativa detalhada da Casa.

There 15 a speClal pecuflaflty In lhe Federal OISlrIct CharIer Wah 14 pollllcal
parfles, a slmple majoflty could no! be achloved for lhe approval Df any proposal
ar amendment. whlch caused extenslVe negOtl8tlons amang Dlstrlct Deputles. íhls
\Vas seen due to lhe format/On Df temporary coa/1l1ans, whlch was exactlr Opposlte
Df what happened durmg lhe vote for lhe Federal ConSlItutlOn, whlch had wha! was

cal/ed a ·Centrão· as a declsive vote.

Resolução o' 34 - Épublicada no Diário Oficial
do Distrito Federal. de 24 de janeiro de 1992. a
estrutura administrativa da Câmara Legislativa do
DF. Posteriormente. visando modernizar e atualizar as
necessidades da Casa. resoluções de número 37/91.
46/92.57/92.70/93.89/94.140/97 e 145/98 e o Ato da
Mesa Diretora n' 8/95 promoveram alterações na estrutura
organizacional. que vigora até os dias atuais.

So wilh ali lhe difficufries af (hase who are learnmg to walt. but w/lh lhe quality
gU8ranteed by negotlarion and wifl, lhe drafr af lhe rext was wrlften Thls was,

In

tum. leferred to lhe more speclallled lorums In order to be perlected.
In June 1993. the Federal DIStOCI Olgame Law was enaCled. The BrasJlfa Charter
contams lhe mosl advanced leglslallon 01 lhe country on lhe emmonmenl and IS
one of lhree conSItIUl,onal documenls.

In

8rau/. Ihat exptlcllly condemns preJud/Ce

agamsl mmOfltles.
lImlted by lhe ConstltUl/on. li does nol glVe lhe res/dents of Brasíl/a lhe flght to
dlfectfy choose lhe/r regIOnal admlnlstrators. bu( advanced m vaflous pomts. as for
exampfe. lhe creallOn of councils to parl/c/pate In vaflous sectors
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Primeiros trabalhos

First Measures
Resolution N" 1 . Establlshes lhe composltlon Df lhe olfice 5taft Df lhe

Primeira Sessão Especial - foi realizada em l' de
janeiro de 1991, no Senado Federal, destinada a receber o
compromisso e dar posse aos deputados distritais eleitos em
3 de outubro de 1990.

distflct member$

Resolution N° 6 . Created provlSlona"y commlssloned posltlons and
gratlfícatlOn funct/Ons In lhe House Thls measure al/owed lhe fillmg Df
posltlons and functlOns requlfed to run lhe House, upon request to lhe

Dlfecl. Indlrecl and Foundmg c/vlf servant admmlsrratlDn !rom lhe Umon,
Slares, Federal Dlstflel and muntClpaftty admmlstraflOns.

Primeira Sessão Solene - foi em 1° de janeiro de 1991,
na Câmara Legislativa do Distrito Federal, com o objetivo
de receber o compromisso e dar posse ao governador
Joaquim Domingos Roriz e à vice-governadora, Márcia

umll lhe Personnel Framework and Fmal Career Plan was approved.

Kubitschek.

admm/stral/ve structure Df lhe House
Reso/ution N- 34 Tlle admm/slral/ve structure of lhe Federal Dlstocl

Primeire Sessão Preparatória - realizada em 2 de
janeiro de 1991, às 9h, destinada a eleger os membros da
Mesa Diretora.

Leg/s/atlVe Chamber IS publlshed m lhe Federal D,s",ct Oftic/al Dlgest

Resolulion N° 13 - Approved lhe Int8f1m Management 5t8ft of lhe

Leglslatlve Chamber. 256 requlslllOn and 48 appomtment pOSltlons filled

ResolulioR N-21 . Establlshed agreement of techmca/ and sC/ent"ic
cooperal/On wilh the Fundação Getulio Vargas 10 des/gn lhe detailed

on January 24. 1992 Later updared lo modermze and updale the needs
Df lhe House. resolutlons numbers 37191 4619257192 70/93 89/94.

140/97 and 145198 and lhe Steermg Commlltee Act W 8195 promoted
changes m lhe orgamzatlonal structure. whlch hold true roday

Primeira Sessão Extraordinária - realizada no dia 4
de janeiro de 1991, tendo em sua pauta a discussão das
primeiras providências administrativas a serem adotadas
pela Diretoria da Câmara Legislativa.
Primeira Sessão Ordinária - realizada em 7 de janeiro
de 1991, com a seguinte pauta:
• Ofrcio, de autoria da deputada Lúcia Carvalho, que
solicita providências no sentido de aproximar o plenário
das galerias;

Ear/y Work
First Special Sess;on ·Held on January 1 1991. ar tlle Federa/
Senate. 10 admmlsler lhe oath and swear m lhe Dlslftc! Depulles
elecled on Ocrober 3. 1990

Firsl Session Dn January 1 1991 lhe Federal D,strtcr Legls/atlve
Chamber 10 adm/msler lhe oalh of office and swore m Governor
JoaqUIm Dommgos RoflZ and L/eutenant·Governor MarcIa Kubitschek

First Preparatory Session - Held on January 2. 1991 ar 9 am lo e/ect
members of the Sleermg Commlltee

First Special Session . Held on January 4. 1991 Ils agenda
mcfuded fhe d/scuss/on of the {1f5t admmlslratlVe measures lo be

• Projeto de Resolução nO1, que estabelece a composição
do pessoal dos gabinetes e dá outras providências;

adopted by the legls/atlVe Chamber Steermg Commlltee

• Mensagem n" 1/91, do sr. Governador do Distrito
Federal, que encaminha projeto de lei que promove o
desenvolvimento integrado da Região do Entorno;

• Letter wotten by Deputy lucy Carvalho. wh/ch requested stalfs Ir;

• Projeto de Lei n' l/91, que cria a Secretaria de
Articulação para Desenvolvimento do Entorno e dá
outras providências.

• Post N" 1/91 From lhe Governor of lhe Federal Dlstoct. wh/ch

Firsl Regular Session - Held on January 7. 1991 \'V/th lhe fol/olVmg
agenda

brmg the floor nearer the gallefles,
• Draft Resolul/On N' 1 establtshmg lhe composltlon of offlce staf(
and olher measures.
forwards a bifl lhal promotes the tntegrated development of tlle
SUffoundmg Reg/an.
• BIIf W 1/91 Establlshmg the O'flce af Coordmat/On tor llle
Devefapment of the sUffounding areas and olher measures
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Particularidades

oDistrito Federal é uma unidade atfpica da Federação, com
as seguintes particularidades:
• OOistrito Federal não é nem Estado nem municipio, nem
se divide como tal. mas possui administração autônoma;
• As aglomerações urbanas fora do Plano Piloto
são denominadas regiões administrativas, e sua
administração é exercida por meio de nomeação do
governador do Distrito Federal;
• Éo menor território autônomo do Brasil- com apenas
5.783 km', que equivale a 26% da área de Sergipe,
o menor Estado brasileiro;
• ODistrito Federal não tem capital. tendo como local da
sede de governo a região administrativa de Brasilia;
• OPalácio do Buriti é a sede do governo;
• As áreas de educação, saúde e segurança pública
(polícias civil e militar e o corpo de bombeiros militar) e
o Poder Judiciário são mantidos pela União, por meio de
fundo constitucional;
• Apesar de o Distrito Federal ser subdividido em regiões
administrativas, todo e qualquer cidadão que seja
nascido dentro dos limites distritais é brasiliense.

Part;cular;/;es
The Federal O/st", t 1$ an atyplcaf una of lhe FederatlOn, \Vlth lhe
followmg

featu(e ~

.. The Federal D/SUlCl 1$ ne/lher stare nor mumnpaMy, nor 1$ dlVlded

as such. but has 8utonomous admmlstratlon
• The urban ar8as tJUtSlde lhe Pltol Plan are calfed admlnlStratlv8
reglOns and lhelr admlnlstratlon IS eX8fC1sed by appomtment by lhe

governor Df lhe Federal Dlstflcr
• Ir 1$ lhe smallest autonomous temtory Df Bral/I· \V/Ih onfy
5,783 km 1 eqUivalem to 26% of lhe area Df Sergipe lhe smalleSl

state In Brall!
• The Federal D,strlct has no capital, and 1$ lhe seat Df lhe Bras/fia
admmlstratIV8 reglDn govemment
• The Bur/ll Palace 15 lhe seat Df government.
• The areas 01 educatlon, health and publtc salety {civil and mllitary
pollce and tire br/gadeJ and lhe JudlClary are mamlamed by the
Umon through constltut/Onal toundmg
• Although lhe Federal O/str/ct /s divlded mco admlmstratlve reglons,
each and every clt/zen who was bom wllhin lhe distnct boundafles
IS a 8rasiliense.
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Como se faz uma lei

olegislativo, por sua própria natureza, é o mais democrático dos
poderes. A Câmara Legislativa abriga representantes dos mais

How lo creale a law
The Leglslature. by Its very nature, 15 lhe most democrstlC Df the powers.
The leglslauve Chamber contams representatlVes (ram several partles and

diversos partidos e ideologias, refletindo assim a composição da

Ideologl8S, refleclmg lhe composltlon Df soclety Itself The more organlzed,

própria sociedade. Quanto mais organizada, consciente e exigente

conSCIOU$ and demandmg soclety /5. lhe more lhe composllIOn and actlV/lIes

for a sociedade, mais a composição e atuação do legislativo serão

of lhe leglslature \VIII be able to match lhe" expectatlOns through law5 (har

recone/le conlhermg mterests and Ideologles. always gUlded by lhe mterests

capazes de corresponder às suas expectativas, por meio de leis que

of lhe ma/Df/ly Therefore. lhe mOfe consclOUS lhe chOlee of d/5tflc! deputles

conciliem ideologias e interesses contraditórios, guiadas sempre pelo

and lhe greater popular partlclpatlDn In parflamentary aetlan. lhe better lhe

interesse da maioria. Portanto, quanto mais consciente for a escolha

performance Df lhe Leglslallve Chamber

dos deputados distritais e quanto maior a participação popular na

The funclion of lhe Leglslalure IS to lransfarm lhe asplfal/ons of Brasil/a soe/ely

atuação parlamentar, melhor será a atuação da Câmara legislativa.

mIo rules governmg lhe relatlOns of emzens among lhemselves and w/lh lhe

A função do legislativo é transformar as aspirações da sociedade

leglslatllre establtshes the rules neeessary for Me m a C/v/llZed and Just soc/ely

powers lhal be Laws are lhe essence of a democracy Through lhem lhe

de Brasília em normas que regulem as relações dos cidadãos entre
si e com os poderes constituídos. As leis são a essência de uma
democracia. Por meio delas, o Poder legislativo estabelece as regras
indispensáveis à vida de uma sociedade justa e civilizada. São várias

There are several steps for lhe preparal/on of /aws by lhe Leg/s/ature The flfst /s
taken Wlt/, the presentallon of the proposal m lhe form of a pro/eel. amendment
to the Orgame Law, stalement. appllcallon, mollon. opm/on ar acllon
The publlc may part/clpate m lhe drafrmg of laws rhrough popular mlllatlve
pro/eers The Execullve Branch also proposes laws The competence of each af

as etapas para a elaboração das leis pela Câmara Legislativa.

rhe powers ta leglslate IS sllpulared m lhe Federal Olslrlcr Orgame Law It IS up

Oprimeiro passo é dado com a apresentação da proposição na forma

ta the Chamber to aulhof/le ar not lhe lawsull agamst afflclals of lhe Federa/

de projeto, emenda à lei Orgânica, indicação, requerimento, moção,

DlslrIer and ser lhe remuneratlOn of the governar lhe Iteurenant. lhe Secrelafles
of Stale and regIOnal admmlstrators

parecer ou recurso.
The ane nommated to preSide over the Baneo de Brasllla - BRB (Bank of Bras,l,a)

A população pode participar da elaboração de leis por meio dos
projetos de iniciativa popular. OExecutivo também propõe leis.

can only lake ofllce" approved by the Chamber m hearmgs. The appamtment
af flve of rhe seven dlfeetors af the Federal Dlstflel Courl of Audlls IS a/50
exeluslve/ya responslblltty of lhe Chamber There are other matters, however,

A competência de cada um dos poderes para legislar está prevista

rhar are mmated by lhe Exeeullve Braneh. such as dealmg wllh ehanges m taxes

na lei Orgânica do OF. Cabe à Câmara autorizar, ou não, o processo

ar those thar create added expenses for lhe Federal Dlstflcr. for example.

judicial contra autoridades do DF e definir a remuneração do
governador, do vice, dos secretários de Estado e dos administradores
regionais.
Oindicado para presidir o Banco de Brasília (BRB) só pode tomar
posse se aprovado em sabatina pela Câmara. A indicação de cinco
dos sete conselheiros do TCDF também é privativa da Câmara. Há
matérias, porém, que são de iniciativa do Executivo, como as que
tratam da alteração de impostos ou as que criam despesas para o DF,
por exemplo.
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Toda proposição tem um caminho a seguir, estabelecido na Lei Orgânica
e no Regimento Interno da Câmara. Apresentada a proposição, ela é

Every proposal has a path to follow In Orgamc law and Chamber BylalVs. Once
a proposalls presented. ir 15 read m Parl/ament and published In lhe leg/s/atlVe

lida em plenário e publicada no Oiário da Câmara Legislativa. A seguir, é

Chamber D8Ify 0lge51 Next. Ir 15 forwarded to lhe Commlttee on ConstJtutlOn and

encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJI, para o exame

JuslIce. to examme constltutlonaJ and legal aspects and for leg/s/aove draftmg

dos aspectos constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa.
Se envolver questões financeiras, a proposição é encaminhada depois
à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOFI. Aprovada na
CEOF. é distribuída às outras comissões técnicas - Assuntos Sociais e de

If Ir mvofves fmanclal matters, lhe proposaf IS then forwarded to lhe Commlttee on
fconomv. Budget and Fmance If adopted In lhe commJttee 1I 15 dlslflbuted lo olher

techmcal commlltees - SOCial Aftalfs and Oefense af Human Rlghts and CltlZenshlp,
as appropflate to dlscuss lhe meflts Df lhe maleflal

The op/n/on 15 made by a rapporteur chosen {roro amang lhe members of lhe

Defesa dos Diretos Humanos e Cidadania, conforme o caso, para exame

Commisslon. whlch may suggesr changes m lhe of/gmal text or even submlt an

do mérito das matérias.

alternare prOjeCI, called a substltutlon The project IS firsl dlscussed and voted on
m techmcal commlltees Then It 15 mcluded m the Agenda for dlscuSSlon and vole

Oparecer é feito por um relator escolhido entre os membros da

by lhe plenary.

Comissão, que pode sugerir alterações no texto original ou até mesmo

In plenary, lhe pro/ect can a/50 be modlfied w/lh lhe mclus/on or excluSlon of Ilems

apresentar projeto alternativo, denominado substitutivo. Oprojeto é

In lhls case II IS returned to the commlltees and IS processed back to lhe plenary

discutido e votado primeiro nas comissões técnicas. Depois é incluído na

for dlscuSSlon and vote.

Ordem do Dia, para discussão e votação pelo plenário.

Once approved by OIS1f/ct Deputles, lhe matter goes to the governor, who can Slgn
It,

transformmg II mIo law or veto 1I m whole or m parI In lhe case of veto, lhe

No plenário, o projeto também pode ser modificado, com a inclusão ou

malter returns lhe House, where lhe CCJ assesses lhe rea50ns for the velo and

exclusão de itens. Nesse caso, tramita novamente pelas comissões e

forwards lhe pro/ecl for further de/lberallOn In lhe plenary. If the veto 15 rejected,

volta ao plenário, para discussão e votação.

lhe proJect returns lO lhe Governor. who has 48 hours to enact rhe new law. Fallmg
to do 50, lhe enaclment will be made by lhe Presldent of lhe legls/atlve Chamber.

Aprovada pelos deputados distritais, a matéria segue para o governador,
que pode sancioná-Ia, transformando-a em lei, ou vetá-Ia, no todo ou em
parte. No caso de veto, a matéria retoma à Câmara, onde a CCJ avalia as
razões do veto e encaminha o projeto para nova deliberação do plenário.
Se o veto for rejeitado, o projeto volta ao governador, que tem 48 horas
para promulgar a nova lei. Caso não o faça, a promulgação será feita pelo
presidente da Câmara Legislativa.
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A SEDE DEFINITIVA,
20 ANOS DEPOIS
The Permanent Headquarters. 20 Years Later

A construção demorou 10 anos e enfrentou
muitos problemas devido ao crescimento de
Brasília. mas, inaugurada em agosto de 2010,
cumpria a proposta original de ser instalada em
um local de fácil acesso para o cidadão.

Building lasted 10 years and faced many problems due
to the growth of Brasília. but was inaugurated in August
2019. If fulfilled the original proposal of being in an
~~ o\'a

sede da CLDF 101 Inaugurada em 2010

easy-to-access location for the citizen.

Vinte anos depois de instalada provisoriamente no prédio cedido
pelo Governo Federal. no final da Asa Norte. a Câmara legislativa

Twenty years after II was temporanly mstalled In lhe bU/ldmg asslgned by lhe

Federal GD~'ernment aI lhe end Df North Wing, lhe Federal D/strlc! Leglslative

do Distrito Federal ganhou seu espaço definitivo em agosto de 2010.

Chamber recelVed IIS permanent foesflOn In Jufy 2010, thU5 completmg lhe of/gmal

completando. assim. o plano original de Brasília

plan for Bras/lia

A sede foi erguida no Eixo Monumental. Na extremidade leste do
desenho básico que dá forma ao Plano Piloto. está a Praça dos Três

The seal was erected on lhe Monumental AXIS Ave. AI lhe eastem extremlty
Df lhe bas/c des/gn lhal forms the P/foI Plan, are lhe Three Powers Squ8re. lhe

Presldenllal Palace. lhe Federal Supreme Coun and Congresso Ar lhe oppos/te end

Poderes. com o Palácio do Planalto. o Superior Tribunal Federal e o

IS Burltl Square. whlch

Congresso Nacional; e na extremidade oposta está a Praça do Buriti.

lhe Court Df Justlce and lhe LeglslatlVe Chamber.

1$ completed

with three local aulhorltles. lhe Buliu Palace.

que. dessa forma. ficou completa com os três poderes locais:

The new headquarters began to become reallty ten years after as mstallatlOn

o Palácio do Buriti. o Tribunal de Justiça e a Câmara legislativa.

A publlc blddmg process was opened lo choose lhe new bUlldmg proJecl, but It took
another 10 years for the proposal to become a reallty.

A nova sede começou a virar realidade dez anos após sua instalação.
Um concurso público foi aberto para a escolha do projeto do novo

II was nor a slmple job executlon, but mcluded complete dlsruptlOn of lhe work
from 2005 to 2008, when lhe steel skelelon of lhe buildmg deslgned by archlteCl

edifício. mas foram necessários outros dez anos para que a proposta

Mauro LUIS Freire was ready The construcllOn of the headquarters depended on

saísse do papel.

funds from the Federal Distrlct and in add/tlOn, there were queslions about lhe
/mpacl lhe Legislature would bring to the site, mamly because of parking problems.

Não foi um trabalho de simples execução. incluindo uma interrupção

Modlflcat/ons were requlfed and lhe headquarrers and lhe bwldmg area expanded,

integral da obra de 2005 a 2008. quando já estava pronto o esqueleto

gomg from the of/gmal 28,000 m2 to over 48,000 ml , \V/th an mcrease In parkmg

do prédio projetado pelo arquiteto luis Mauro Freire. A construção

spaces from 600 to 1000,

da sede dependia das verbas do Governo do Distrito Federal e.
além disso. houve questionamentos sobre o impacto que a Câmara
legislativa poderia trazer para o local. principalmente por causa da
dificuldade de estacionamento.

In

compllance wllh the reqUlfement by lhe Inslltute for

National Artlstlc and HlSIOf/cal Heritage (Iphan)
In the 2008 budget, the D/Slf/ct Oeputles approved an amendment by the Steermg
Commlltee al/ocatmg RS 24 million for lhe complelion of lhe bui/ding. Money was
removed from lhe amendmenr I/mil to whlch members were entltled, rhanks to an
agreement reached between lhe parltamentaf/ans on lhe eve of the vote

Foram necessárias alterações e a sede teve a área construída

While local parflamentaflans commmed themselves as a whole lo fimsh lhe work.

ampliada. passando dos originais 28 mil m' para mais de 48 mil m'.

lhe Federal D/sI"ct Government mjected lhe remammg amount to complete lhe

com o acréscimo do número de vagas para automóveis de 600 para

seal of lhe House Work was then resumed m 2008 and compleled In June

1.000. em cumprimento de exigência do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (lphanl.
No orçamento de 2008. os deputados distritais aprovaram uma
emenda da Mesa Diretora destinando R$ 24 milhões para a conclusão
do prédio. D dinheiro foi retirado do limite de emendas a que os
deputados tinham direito. graças a um acordo fechado entre os
parlamentares nas vésperas da votação.
Enquanto os parlamentares locais se comprometeram com uma
parte para finalizar a obra. o GDF injetou o restante do dinheiro para
terminar a sede da Câmara. A obra. então. foi retomada em 2008 e
concluída em junho.

75

Inauguração
Em julho, o prédio novo começou a ser ocupado pelos parlamentares,
mas a cerimônia de inauguração aconteceu em agosto de 2010, com
bênção ecumênica proferida pelo então arcebispo metropolitano de
Brasília, Dom João Braz de Aviz, e do presidente de honra do Conselho
de Pastores Evangélicos do DF, pastor Severino Vilarindo Lima.
Os deputados presentes descerraram a placa inaugural do novo prédio
da Cãmara Legislativa, que fica no salão em frente ao Plenário da
Câmara e apresenta os nomes de todos os deputados distritais que
integraram aquela legislatura, além da composição da Mesa Diretora
do biênio 2009/2010. Em seguida, os presentes ao evento foram ao
plenário para continuaçâo da cerimônia de inauguração.

oprédio conta com dez pavimentos, sendo três de subsolo apenas
para estacionamento. Cada um dos 24 gabinetes mede 90 rn'. Ainda
há um auditório para 500 pessoas, 12 elevadores, galeria suspensa no
plenário, praça, espelhos d'água, lanchonete, restaurante, banheiros.
Tudo cercado de muito vidro e com o que há de mais modemo em
iluminação, refrigeração e segurança.
Os gabinetes dos distritais ficam nos quatro últimos andares. No mais
alto, estão os dos integrantes da Mesa Diretora. De todos, é possível
avistar o Eixo Monumental ou o Parque da Cidade. Nos dois primeiros
pavimentos, chamados de térreo inferior e térreo superior, há amplas
salas de reunião e salões para serem usados em cerimônias fechadas
e públicas. No que foi batizado como térreo inferior, há salas com
pisos de madeira nobre, viradas para a praça, e os espelhos d'água.
Oplenário fica em um prédio à parte, sem janelas.
Oacesso ao plenário se dá pela praça ou um amplo corredor de
vidro, que o liga ao edifício principal. O desenho do plenário da nova
Câmara Legislativa é muito parecido com o da Câmara dos Deputados.
Antes de entrar nele, há um salão, igual ao Salão Verde do Congresso
Nacional.

15.357 - Éo número de objetos, entre sofás,
mesas, armários, gaveteiros, estações de trabalho,
aparadores, vestiários e lixeiras, que a CLDF possuía
quando foi inaugurada.
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A Câmara mais perto do cidadão
• BIBUOTECA

• ANAIS DA CÃMARA LEGISLATIVA

Criada no ano de instalação da Câmara Legislativa. Seu acelVo
é especializado em Ciências Sociais, com ênfase em Direito,
Economia, Ciência Polltica e assuntos voltados para o Distrito
Federal, além de documentação técnica, administrativa e
histórica da Casa, incluindo o perfil dos eleitos, desde dados
pessoais até atuação de cada um. ABiblioteca é informatizada
e interligada à rede do Prodasen. Localiza-se no terceiro andar
do prédio da Câmara e recebeu o nome do historiador Paulo
Bertran_
• CIOAOÃO DO FUTURO

Criado em 1996, o projeto abre as portas da Casa do Povo para
estudantes das escolas públicas e particulares do DF. e também
universitários. Durante a visita, os alunos podem conhecer as
instalações do prédio, os gabinetes e os deputados e aprender
como se faz uma lei.
• PROTOCOLO LEGISLATIVO

Éum canal permanente de comunicação com a comunidade.

Ele coloca à disposição dos cidadãos todas as informações
referentes aos trabalhos da Câmara Legislativa e recebe
sugestões que possam contribuir para a melhoria da qualidade
de vida da população do DF.

l

AComissão de Anais da Câmara resgata as notas
taquigráficas de sessões ordinárias, extraordinárias e solenes
realizadas desde 1991, para prepará-Ias para publicação.
Também recupera informações no Protocolo Legislativo,
arquivo, comissões permanentes, órgãos do govemo e em
verculos de comunicação.
• DIÁRIO ORCIAL DA CLDF

Destina-se a divulgar as ações legislativas da Câmara, bem
como de seus atos administrativos, para efeito de requisito
legal e moralidade administrativa.
• ESCOLA DO LEGISLATIVO

Éuma unidade administrativa subordinada à Mesa Diretora

da CLDF e foi criada por meio da Resolução n' 230, aprovada
em 14/11/2007. AElegis possui a seguinte estrutura
organizacional:
I - Conselho Escolar;
" - Diretoria;
111 - Núcleo de Educação Permanente;
IV - Núcleo de Projetos Especiais;
V- Secretaria.

The Chambar closer lo lhe cilizen
• l,blary

• legts/atlve Chamber Ploceedmgs

It was fstabltshed lhe year lhe Leg/s/atlVe Chamber was mstalled

The Commtssion on House Proceedmgs retrieves lhe shorrhand nOles of

The rol/eerIDn speclsflles In sOCial sc/ences. \V/Ih an emphasls on law.

regular. special and solemn sess/ons held smce 1991. 10 prepare lhem

economlCS, palifical seience and Issues lacing lhe Federal DisUict, as well

for pubhealfon. /t also remeves mlolmalion on leg/sfatIVe Protoeol. files,

as techmcaf documental/on, adm/nlsUatlve hJSrory Df lhe house. mcludmg

standing eomm/ltees. govemment agencies and lhe med/a.

proMes Df lhe elecl. both personal and lhe actlvltles Df each n/e llbrary
15 computef/led and connected to lhe Prodasen netwo,k. It 1$ located on

• Omc/al D/gesl of lhe Federal D/strlelleg/slotJve Chamber

lhe thlfd 11001 of lhe House and was named afler lhe hlSlOflan. Paulo

IlS purpose IS 10 pubhsh lhe ael/ons of lhe Lcglslatn-B Chamber as \Vell

8eman

as Us admmlsttalJ\'e aels. for lhe purPDse 01 meermg legal iJf1d moral
requ/fements 01 lhe admmJS!rallOn.

• Gll/len Df lhe /ulur8
Created In 1996, lhe projecr opens lhe Casa do Povo (Town Hall)

doars to students 'rom publlc and privare schools In lhe DF. as well as

• Legls/atlve Schao/
Thls /s ali admif1istratlve umr subordmare lo lhe Federal Dlstller

academlclans. During lhe visir. students can Vlsit lhe building laei/iries,

leg/s/ative Chamber Steermg Cammittee and \Vas established under

offices and leam how 10 make a law.

Resa/uflon No 230 adopted on November 14 2007 Elegis has lhe
lollowmg organizaI/anal structure

• legislative Ptotocol
This is a pelmanent communication with the communily. /t makes

I ~ School Counsel

public ali infolmation avai/able to lhe public le/ating lo lhe \Varie of lhe

11 - Management

legislawe Chambel and acceprs suggestions thar can conttibute to

111 - Centel for Contmuing Educarian

implOving lhe quallty of life in lhe Oisttiet.

IV - Center lor Special PrOjeelS
V - Secrelatlal

Seus principais objetivos são desenvolver programas e atividades
pedagógicas voltadas para o desenvolvimento cultural e profissional

/ts mam obJeet/ves are co develop programs and educaI/anal aeflvIlIes 81med aI the
cultural and plOfesslOnal development of leg/slarols, managers and Federal DlStfJer
leglslatlVe Chamber employees as well as develop speclal proieets to support

de parlamentares, gestores e servidores da CLDF, bem como projetos

cllfzenshlp trammg d/fected loward d/lfelent segments o/ soclety such as sludents.

especiais de apoio à formação da cidadania, destinados a diversos

leachels, class assoc/allOns. and olhe,s.

segmentos da sociedade, como estudantes, professores, associações
de classe, entre outros.

Objetivos Estratégicos
o

Dar SUJXXIe à gestão instituciooal estratégica da ClDF;

ol'romo'ler a educação para a cidadania/democracia;
o

Produzir e divulgar conhecimento de relevancia para o Poder
l.egisJatiwJ Distrital no exercfcio de suas atrillJições.

Slralegic Objeclives
• Support FOLe srrateglc mstltutlOnal managemenr
• Promote educauon (or cflllenshlp / demoClacy:
• Produee and dissemmare knowledge relevam to lhe Distácr
Legis/ative Bfanch in rhe exercise of irs duties.
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Area construida:

48,3 mil

Cons/ruclld Ar..:

48.3 thOU$.nd

squ.,. mlllsrs

metros quadrados

Gabinetes de deputados:
24, com 95 metros
quadrados cada

Elevadores - ......,......-- .,.,:s..;/<II
Sete (cinco para
o público e dois
privativos para
parlamentares)

_ __ 5' PAVIMENTO
Área administrativa
S/h Floor

O.puty Officls.
1f. 95 squ,,,

m"lrs .. ch.

2°,3°e4°
PAVIMENTOS
Gabinetes
2nd, 3re1 Ind 4th
Floors Dffins

P,rking Entrlnte

MESAS DIRETORAS
Directing Bureaus

A Mesa Diretora da Câmara Legislativa
é responsável pela direção dos trabalhos

legislativos e dos serviços administrativos
da Casa. Omandato da Mesa Diretora é de dois
anos, vedada a recondução para o mesmo cargo,
na eleição imediatamente subsequente.
A Câmara Legislativa conta ainda com um
corregedor e um ouvidor.
PlenáriO da camara LegislatiVâ do Distrito federal

The Legislative Chamber Directing Bureau is responsible
for directing the legisla tive wark and administrative
service of the House. The term for the Directing Bureau
is two years, tied to the prorogatian of the same
respansibility in the immediately subsequent election.
The Legislative Chamber alsa has a magistrate and
ambudsman.

Biênio 91/92

91/928iennium

Presidente - Salviano Guimarães

President - Salviano Guimarães

Vice-Presidente - Tadeu Roriz

Vice-President - Tadeu Roriz

lO-Secretário - Pedro Celso

/" Secretary - Pedro Celso

2"-Secretário - José Omellas

2" Secretary - José OrneI/as

3"-Secretário - Benicio Tavares

3" Secretary - Benicio Tavares

Suplentes - José Edmar e Fernando Naves

Substitutes - José Edmar and Fernando Naves

Biênio 93/94

93/948iennium

Presidente - Benicio Tavares

President - Benicio Tavares

Vice-Presidente - Rose Mary Miranda

VlCe-President - Rose Mary Miranda

1'-Secretária - Lucia Carvalho

/" Secretary - Lucia Carvalho

2"-Secretário - Peniel Pacheco

2" Secretary - Peniel Pacheco

3"-Secretário - Cláudio Monteiro

3" Secretary - Cláudio Monteiro

Suplentes - Gilson Araújo e Euripedes Camargo

Substitutes - Gilson Araújo and Euripedes Camargo

Biênio 95/96

95/968iennium

Presidente - Geraldo Magela

President - Geraldo Magela

Vice-Presidente - José Edmar

Vice-President - José Edmar

lO-Secretário - Manoelzinho

/" Secretary - Manoe/zinho

2"-Secretário - Edimar Pireneus

2" Secretary - Edimar Pireneus

3"-Secretário - Peniel Pacheco

3" Secretary - Peniel Pacheco

Suplentes - Cláudio Monteiro e DaAiel Marques

Substitutes - Cláudio Monteiro and Daniel MBrques

Biênio 97/98

97/988iennium

Presidente - Lucia Carvalho

President - Lucia Carvalho

Vice-Presidente - Luiz Estevão

Vice-President - Luiz Estevão

l'-Secretário - José Edmar

I~

Secretary - José Edmar

Z"-Secretário - Benicio Tavares

Z" Secretary - Benício Tavares

3'-Secretário - João de Deus

:J" Secretary - João de Deus

Suplentes - Daniel Marques e César Lecerda

Substitutes - Daniel Marques and César Lacerda

Biênio 99/00

99/008iennium

Presidente - Edimar Pireneus

President - Edimar Pireneus

Vice-Presidente - Gim Argello

Vice-President - Gim Argello

I'-Secretário - Wasny de Houre

I" Secretary - Wasny de Roure

2"-Secretário - Daniel Marques

2" Secretary - Daniel Marques

3'-Secretário - Benício Tavares

:J" Secretary - Benício Tavares

Suplentes - César Lecerda e Chico Floresta

Substitutes - César Lacerda and Chico Floresta

Biênio 01/02

01/028iennium

Presidente - Gim Argello

President - Gim Argello

Vice-Presidente - Edimar Pireneus

Vice-President - Edimar Pireneus

I '-Secretária - Maria José (Maninha)

I" Secretary - Maria Jose (Maninha)

2'-Secretário - Xavier

Z" Secretary - Xavier

3'-Secretário - João de Deus

:J" Secretary - João de Deus

Suplente - Paulo Tadeu, Anilcéia Machado e Alírio Neto

Substitutes - Paulo Tadeu, Anilcéia Machado and Alirio Neto

Biênio 03/04 ---- 03/048iennium
Presidente - Benieio Tavares

President - Benícío Taval8s

Vice·Presidente - Gim Argello

Vice·President - Gim Argello

IO·Secretário - Paulo Tadeu

I" Secretary - Paulo Tadeu

2'·Secretária - Eliana Pedrosa

2" Secretary - Eliana Pedrasa

J'·Secretário -Izalei Lucas

:J' Secretary -/za/ci Lucas

Suplentes - Chico Florasta, Vigão e Jorge Caully

Substitutes - Chico Foresta, Vigio and Jorge Cauhy

Biênio 05/06

+

05/068iennium

Presidente - Fábio Barcellos

President - Fábio Barcellos

Vice·Presidente - Chico Floresta

Vice·President - Chico ROl8sta

IO·Secretário - Wilson Lima

I" Secretary - Wilson Uma

2"·Secretário - José Edmar

2" Secretary - José Edmar

3°·Secretário - Peniel Pacheco

3" Secretary - Peniel Pacheco

Suplentes - Leonardo Prudente, Gim Argello e Augusto Carvalho

Substitutes- 1.Bontudo PrudetJIe. Gim ArgeIIo and Augusto CamI/ho

Corregedora Eliana Pedrosa

Magistrate - Eliana Pedrosa

Ouvidor - Paulo Tadeu

Ombudsman - Paulo Tadeu

Biênio 07/08

07/088iennium

Presidente - Alirio Neto

President - Alírio Neto

Vice·Presidente - Paulo Tadeu

Vice·President - Paulo Tadeu

IO·Secretário - Aguinaldo de Jesus

I" Secretary - Aguinaldo de Jesus

2"·Secretário - Brunelli

2" Secretary - Brunelli

J'·Secretário - Dr. Charles

:J' Secretary - Dr. Char/es

Suplentes - Wilson Lima, Leonardo Pudente e Jaqueline Roriz

Substitutes - Wilson Uma, Leonardo Pudente and Jaqueline Roriz

Corregedor - Rõney Nemer

Magistrate - Rôney Nemer

Ouvidor - ReguHe

Ombudsman - Reguffe

Biênio 09/10

09/10 8iennium

Presidente - Leonardo Prudente

President - Leonardo Prudente

Vice-Presidente - Cabo Patrício

Vice-President - Cabo Patricia

lO-Secretário - Wilson Uma

1# Secretary - Wilson Uma

2"-Secretário - Raimundo Ribeiro

2" Secretary - Raimundo Ribeiro

3"-Secretário - Mihon Barbosa

:Jd Secretary - Milton Barbosa

Suplentes - Eurides Brito, Rogério Ulysses e Jaqueline Roriz

Substitutes - Eurides Brito, Rogério Ulysses and Jaqueline Roriz

Corregedor - Brunelli

Magistrate - Brunelli

Ouvidor - Benedito Domingos

Ombudsman - Benedito Domingos

Biênio 11/12

11/128iennium

Presidente - Patricio

President - Patrício

Vice-Presidente - Dr. Michel

Vice President - Df. Michel

lO-Secretário - Raad Massouh

1# Secretary - Raad Massouh

2°-Secretário - Cristiano Araújo

2" Secretary - Cristiano Araújo

3°-Secretário - Joe Valle
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LINHA DO TEMPO
Time Line

Do Império a 201 O; de Marquês do Pombal
a Juscelino Kubitschek. Os personagens
que fizeram a história de luta por Brasília.

Fram the Empire to 2010, fram the Marquis do Pombal to
Juscelino Kubitschek: The people who made history in the
fight for Brasilia.

lhe canographer Irom the
state 01 GOiás, FranCISCO fassl
Colombma requesls permlsslOn
Irom Carona lo open a road
Imbng São Paulo to ôlles In
GOiás {roday Galas Velho} and
CUlaM. Approval was glVen
but. for lack of resources,
is no! built.

lhe /oumallst Hlpófito José da Costa, eXlled
In london, publlshes a sefles of anteles In
lhe CouelO Olazi/tense, advocalmg movmg
lhe capital to the mleflOI.

ocartógrafo goiano Francisco Tassi
Colombina pede autorização
à Coroa para abrir uma estrada ligando

São Paulo às cidades de Goiás
Ihoje Goiás Velho) e Cuiabá.
A autorização foi dada, mas, por falta

de recursos, não sai do papel.

c::2?so

•
•
•
•
ojornalista Hipólito José da
•
Costa, exilado em Londres, publica
•
uma série de artigos no Correio
•
•
Braziliense defendendo a mudança
•
da capital para o interior.
•
•
•
• • • • • • • • • •
1813

fhe Capital 01 the colomal
govemmenl leaves Salvador and
IS translerred to Rio de Janelfo.

Acapital do governo colonial
deixa Salvador e é transferida
para o Rio de Janeiro.

1763

(
Em Lisboa, o Marquês de Pombal

1789

Os inconfidentes mineiros lutam
pela Independência do Brasil e

apresenta a proposta de construir
uma nova capital portuguesa no
interior brasileiro, equidistante da

para mudar a capital para o interior,
precisamente para a vila de São

África e das fndias.

João de Rey, sede do movimento.

In Llsbon. lhe MarqU/s de Pombal presents
a proposallo bU/ld a new POlfuguese
Capital m lhe mleflor of BraM. equldlstant
(rom Afuca and lhe Indies.

11Ie rebel mlners Ilghl for the
Independente Df Orazll and to
move lhe capital mland, preclsely
to lhe vilfage 01 São João deI Rer.
headquanels 101 lhe movement.

Bomface forwards 'fie memorsndum to lhe
COfl51ituent Assembly of lhe Emplf8 of BraM.
The ,ext specified lhar lhe new capital be placed
undet lhe d;reel admlmstrallOn of lhe General
Govemment, unI/A e ,he olher capitais. whlch
wele under ,he care ar lhe General CounclJ Df lhe
Pravince. HOwe.-eI, Emperor Dom Pedro dissoh'ed
lhe assemb/y and lhe (ext neve, was consldefed.

•·
•
•
•
•
•

1823

Bonifácio eocaminha o documento à Assembleia
Constituinte do Império do Brasil. Otexto
definia que a nova capital seria posta sob a
administração direta do 6ovarno 6..al. ao
contrário das demais capitais, que ficavam sob
os cuidados do Conselho Geral da Provlncia. No
entanto, o imperador Oom Pedro dissolveu a
assembleia e o texto nem chegou a ser apreciado.

. .. ..........

1824

~24

José Bonifácio de Andrada e Silva,
então deputado, redige o documento
Memória sobre a necessidade de
edificar no Brasil uma nova capital,
cujo texto já tinha a proposta de que
ela se chamasse Brasllia.
A ideia já havia sido apresentada
infoonalmente antes mesmo da
Proclamação da Independência.

Os revoltosos da Confederação do
Equador, em Pernambuco, incluem
como cláusula fundamental para
negociar com o governo imperial a
instalação de Assembleia Constituinte
em um ponto central do Brasil.

José BolllfaclO de Andrade e SilViJ. then
a depu/r. wtites a memOfandum on lhe
need lo bUlld a new caplfiJl In Bral/f,
lhe text 01 whlCh proposed il be called
lkiwfla. The K1ea I13d already been
presented mformal/r, even belo/e lhe
proclama/lon of mdepcndence.

msrallthe COIlsfifuent Auembfy
In a cenlrallocallOtl In Or;wl.

The rebels Df lhe ConfedefiJllon Df
Ecuadot. In PemiJmbuto. mclude a
fundamental clause to negoflate

with lhe Impc"al govemment to

In lhe city Df 8ect1u, Ita/r. SalElS/a Pne.sr.

JoJo Bosco prosems a VI5IOO: between
paraI/eIs 15 and 20. a great civililatioo would
emerge ,har would flow wilh milk and honey_
Btasnia lVa$ built BAileI'" allhar Ioaltion.

Na cidade de Becchi, Itália, o padre
salesiano João Bosco expõe uma
visão: entre os paralelos 15' e 20',

teria inicio uma grande civilização.
onde correria leite e mel. Btas/lia selia
construlda exatamente neste local.

1883

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

The V/scoum Df Porto Seguro, lhe
h,storlan FranCISco Adolfo Varhagen
presents a piacl/cal suggest/On. move
lhe capital to lhe plateau 0/ FOImosa.
In the Slale of GOIás.

Law No. 85,

•
•
•
Visconde de Pano Seguro,
•
•
o historiador Francisco Adolfo
•
Varhagen, apresenta uma sugestao
•
•
prática: mudar a capital para o
•
planalto de Fonnosa, Goiás.
•
•
•
• • • • • • • • • • • • •

· .......... (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

In the !trst lepubltcan conslitul/on. lhe
8razilfan Congress Includes a specifit
anlt/e, submitted by RepLatmJ Mul/er Irom
lhe sla/e 01 San/a CataI/na, la franS/iH lhe
capital to lhe Central Pla/eau

AlI. 3" - fICa pMeOO!nte à União. no Planalto Ceoual da Rep(Jb!ica, uma zona de t4.4oo km, que sM
oportunamente demarcada. para nela estabelecer-se a futura Capital federal.
Plrágnfo Único - Efetuada a mudança da capital. o atual Distrito Federal passará a constituir Estado,
Art;cle 3 - An area af 14.400 km In lhe Central Hlghfands Df lhe Republtc. wlllch IV/li short/y be demarcated la
establtsh lhe (ulUle Federal Capital, shall belong to the Union
5"/1,1, P.r.".ph - lhe cilpil31 hiJl'Íng becn Ifanslclfed. lhe ClJuent fede/aI Dislficl \ViII berome a slate.

enacted

lhe Federal Dlsl"ct. ThlS
sltucture lasled until 1964.

Foi editada a lei n' 85. que
estruturava organicamente
o Oistrito Federal. Essa
estrutura perdurou até 1964.

1892

(

1891

Na primeira Constituição republicana. o
Congresso brasileiro inclui anigo especifico,
apresentado pelo deputado catarinense
Lauro Müller, pr"""ndo a transferência da
capital para o Planalto Central.

1V8S

1V""h OIgamcalfy StfUClured

1892

o

presidente Floriano Peixoto instituiu a Comissão
Exploradora do Planalto Central do Brasil e nomeou
para chefiá-Ia o cientista belga luis Ferdinando
Cruls. diretor do Observatório Nacional. Sua missão
era levantar infonnações sobre topografia, clima.
geologia. flora. fauna e os recursos naturais da
região. No dia 9 de junho, a missão paniu para um
trabalho que se prolongou por seis meses. A área
demarcada ficou coohecida como Ouadrilãtero Cruls.
PreSIdem FIOf/ano PeIxoto mslltuled the Brazll Central
Plateau Exploralloo COmml5SIOn and appotnted the
Belglan SClenflst lU11 Cruls Ferdinand. diteclor of lhe
,lJallOflal ObservatOt'(. 10 head 11. Thelf mlssiDn lVas la
fldlhel mlOtmafion on lhe ropography. ctimate, geohlgy,
tiara, fauna and natural resources of lhe reglon. On June
9. lher left on a m/ssion lhat lasted s/x months The area
was Anown as lhe Cluls Ouadrilalelal.

On September 7 on the one
hundredlh annll'fUSal}' 018rallflan
mdependence. 8 comerslone IS
seI at the geodeslc ,enter ollstm
Ameflea for the future capaal of
8ralll m Plana/tma. 60/6s.

1893 A map IS prmled of efalll
Ihat Identlfies a rectang/e 00 lhe
6016s Ptateau as lhe "(ulufe
fedelal OISltlel •

1893 - Éeditado um mapa do
Brasil com a demarcação de um
retângulo no Planalto de Goiás:
"Futuro Distrito Federal".

No dia 7 de selembro do ano
do centenário da Independência do
Brasil, é lançada, em Planaltina,
Goiás, a pedra fundamental da
futura capital do Brasil, no centro
geodésico da América latina.

1893

1922

o

• • • • • • • • • • • • • • •• • • •

1920

1934

Opresidente Epitácio Pessoa
assina, em lB de janeiro, o Decrelo
legislat,,,, n' 4.494, reafirmando
o dispositivo constitucional de
construção da nova capital.

Ato adicional liberou a provincia do Rio de Janeiro da Administração Central e tirou da
jurisdição da Assembleia legislativa o municlpio da Corte, ficando então sob a tutela do
Municlpio Neulro, que, segundo decrelo da Proclamação da República, estabelecia sua
guarda ao Governo ProviSÓriO do Brasil.
A panir de 1934, as diversas constituições ampliaram a regulamentação direta do
estatuto do Distrito Federal, reduzindo as possibilidades de legislação ordinária pelo
Congresso, e em cada uma delas variou o grau de descentralização da ordem jurldica
do Distrito Federal. A autonomia é ampliada em 1934, reduz-se em 1937, com o Estado
Novo, voltando à situação anlerior, em 1946, sendo finalmenle revogada pela Emenda
Constilucional n' 3, de 1961, circunstãncia que se traduz em evidenle centralização.

••••••••
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

On January 18 Presldenf
(P,16cI0 Pessoa slgns leglslatlve
Oecree No 4494 lha! reaffirmed
lhe conS/ltuflona/ ptOVlS'Dn lor
t; ons/rucllon lhe tWw CapItal

An addltlOna/ Ae' {reeri lhe pfovince 01 Rio de Janeiro from lhe Cenltal AdmmlSlraflon and removed JUllsdiel/on
fIam lhe lcglsfa/IVI! Assembfy for lhe Court. then under lhe tutelage 01 Neuual Mumc/pallty. wh/eh accordmg la
the Proclamal/on 01 lhe Republ/C decree gavI! guardianshlp lO lhe ProVISIonai Govemment of 8ralll.
As of 1934. the var/ous constiW/lons expanded lhe difecl regulation of lhe status of the Federal OisUiel.
reducmg the possiblflfles of norma/leglslallon by Congresso eaeh. m vary/llg degfees. de-centraflllng lhe legal
arder of lhe (ederal OIStflct Autonomy is enfJfged in 1934. but reduced /li 1937. Iwth the New State.leluflllng
to lhe SllUJIIOn as 1I IVas in 1946. finally bemg ,epealed by Consti/utlOnal Amendmenl No 3. 1961. which
tilcumstance Ifanslales evident cenllaliliJtion

Presldent Getulio Vargas launches
the -March West- to occupy the
Inteflor 01 the country. However, with
lhe mstallallon 01 the Estado Novo
dlctaWlshlp, the prolec! to uansler the
Capital MS frozen.

opresidente Getúlio Vargas lança a chamada
"Marcha para o Oeste", para ocupar o
interior do País. Mas, desde a instalação
da ditadura do Estado Novo, o projeto de
transferir a capital estava congelado.

)-

Presldent Getulio Vargas slgned law No. 1803.
establlshmg a new demarcat/On 01 lhe Cruls
Quadfllateral, covermg 5850 km 1 of land m the
GOIás mumcipalifles 01 Plana/llna, Formosa and
LUZIAma It defmed that the studles wDuld be based
on a Clty 01 500 thousand mhabitants. The u.s.
company Donald J. Belcher & Assoclates IS hlfed to
study the area and chose the SitiO Castanho lor the
construcllon of what would be the Pilot Plan.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
• • •• • • • • • •• •

Opresidente Getúlio Vargas sanciona a lei n° 1.803,
determinando nova demarcação do Quadrilátero Cruls,
abrangendo 5.850 km' de terras dos municípios goianos de
Planaltina, Formosa e Luziênia. Determina que os estudos

teriam como base uma cidade para 500 mil habitantes.
A empresa norte·americana Oonald J. Belcher & Associates
é contratada para estudar a área e escolhe o Sitio Castanho
para a construção do que seria o Plano Piloto.

A proposta volta com força a partir da
redemocratlZação, e a mudança da capital para o
Planalto Central é incluída nas disposições transitórias
da Constituição, Opresidente Eurico Gaspar Outra
nomeia a Comissão de localização na Nova Capital,
chefiada pelo general Aguinaldo Caiado de Castro.
The proposal retums m force due to re·
democratllallOn and movmg the capItal to the
central plateau IS included m the transi/lonal
provlslons 01 the Constltullon. Presldent
EUflco Gaspar Dutra appomts the New Capital
Locallon Commlsslon, headed by General
Aguinaldo Caiado Castro.

1953

The doelDf (rom lhe slale of Minas Gerais. JuscellflO Kubll~chet de Ohvelra. campatgns IOf pteslflenl.
after successful terms headmg lhe MunlClpafitr DI Belo HOfllonte and lhe GO'i'ernment 01 Miflds
Gerais. and begms hls campalgn In the tov.n Df Jatal. m lhe stale aI Galas. Ouling lhe rallr. on Aptil
4, the candidate was queS!lOned br Antonio CaNalho Soares Neto. Tomqumho, who wanted lO lnow
il JK would Imp/emem lhe Magna Carta that delelmmed the ttansfer 01 lhe Capital 01 lhe Repub/ic lo
lhe Galas plaleau.
JK answered. -, promise to fulfilllhe whole ConstitUl/on. and I see no reason lo Ignole Ihls document.
Ouring my tive·year penad, I will move the seal 01 govemmenr and build the new Capital.

omédico mineiro Juscelino de Oliveira KubilSchek sai em campanha para presidente
da República. após gestões bem-sucedidas à frente da Prefeitura de Belo Horizonte e
do Governo de Minas Gerais, e começa por Jatar, cidade do interior goiano. Durante o
comlcio. em 4 de abril. o candidato foi interpelado por AntOnio Carvalho Soares Neto.
o Toniquinho. que queria saber se JK iria pOr em prética o dispositivo da Carta Magna
que detenninava a transferência da capital da República para o planalto goiano.
Resposta de JK: -Acabo de prometer que cumprirei. na Integra. a Constituição•• não
vejo talão para ignorar .... dispositivo. Ourant. o meu rjjJinquAnio. farei a mudança
da sede do governo e construire; a nova capital. -

JK sends lhe Anápolis Memorandum, lo
Congresso Clealmg lhe Urbamza/lon Companr
01 New Capilal oI Blazil (Novacap), whlch had
as its mlss/On la build Blasma. In the same
mossage he propases lhal lhe new Capital
be cafled Blasilia.

JK envia ao Congresso a mensag.m de
Anépolis. criando a Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do BrasilINovacapI. que
tinha como missão construir Brasllia.
Na mesma mensagem. ele propõe que
a nova capital seja chamada de Brasnia.

0 ....

1955

1955
Em 5 de agosto. o presidente Café Filho aprova o Sitio
Castanho como érea para a construção da nova capital.
Juscelino Kubitschek de Oliveira é eleito presidente
do Brasil e transforma a proposta da nova capital
na meta-sfntese de seu mandato.
On August 5. Presldenl Cale Filho approves lhe Sftlo
Castanho sIta as tha area to build the new Capital.
Juscelmo Kubitschek da Ollvelfa 15 elected presidem
01 Brazll and translorms tha proposed nelV capital mto
the mela·synthesls oI hls mandale.

195

(

1956

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • •

)

Em t9 de setembro. é sancionada a lei n' 2.874.
que detenninou a transferência em definitivo
da capital. No mesmo dia. é lançado o concurso
para a escolha do urbanismo do Plano Piloto.
Dia 1° de dezembro, JK autoriza a concorrência
para a construção e o asfaltamento da rodovia
Brasnia-Anápolis.
On September 19, law No. 2874 IS enacted,
whlch establtshed the defimllve translel aI lhe
capilal. On the same day ir launched lhe contest
to choose lhe Pllol Plan ulban layout.
On December I, JK aulhDIizfS rhe bidding
fNocess fOI lhe ronstrvc:"on iIIId paVlfIg DI me
/JIasifiil·AnJpoIis 1ugJtway.

Att. 1· - (_.)será transferida. no dia 21 de abril de 1960. a capital da União
para o novo Distrito Federal. já delimitado no Planalto Central do Pais.
Miei. f ·

lon Aprtl21, 1960, lhe Capllal of lhe Umon will be transferred to
lhe, lew Federal Disttict, afready defined on lhe central highlands of lhe country.

•
•
•
•
•
•

JK Presldent slgned law
W 3,273, flxmg lhe date
to maugurate the Capital.

opresidente JK sancionou a
lei n' 3.273. fixando a data de
inauguração da capital.
1957

•
•
•

Dn June 30, the Brasilla-Anápolls
hlghway IS opened. It IS 130 km
/ong and connects Bras/lia to the
na/lonal road and rail syslem.

•
•
•
•
•
•

Oia 30 de junho. é inaugurada a rodovia
Brasllia·Anápolis. com 130 km de
extensão. ligando Brasflia ao sistema
rodoferroviário nacional.

•
• • • • • •• • • •

1957
Surgem as primeiras casas de madeira da Cidade Livre.
criada para instalar os candangos. termo cunhado para
definir os trabalhadores das obras. No dia 7 de maio. é
realizada a primeira missa. para cerca de 15 mil pessoas.
Oscar Niemeyer apresenta em dezembro as maquetes do
Palácio da Alvorada e do Brasllia Palace Hotel.
The first wooden houses appeal m lhe Free Clty,
crealed /0 ms/ali lhe candangos a letro comed to
define lhe constluctlon wOlkers. On May 7, lhe {jrSl
mass is held for abouf 15 thousand people.
In December. Oscar Niemeyel presents the models 01
lhe A/volada Palace and lhe Brasilia Palace Hotel.

1958

·• .......... (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1959

Em setembro. é fechada a barragem do
Paranoá. iniciando·se a formação do lago. Antes
mesmo da inauguração. Brasflia ja contava com
uma população de 100 mil pessoas.
In September. the Paranoá dam IS dosed.
mltlalmg lhe IOlmallon 01 lhe lake. [ven
belore lhe maugurallOn, Brasília already had
a populalion 01 100 lhousand people

In January. lhe 8elo HOfllonte·
8raslfta hlghway 15 opened to
traffic lo allow passage of lhe
National InlegriJtlon Catavan
commg (tom Rio de Janeiro

Em janeiro, é liberado o trânsito na
rodovia Drasnia·Belo Horilonte para a
passagem da Caravana da Integração
Nacional. vinda do Rio de Janeiro.

1960

( 1 9 60

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

In January, JJmo Quadros IS slVom m as
presidem, whlch he 1V0uld only be (ar
seven months Bayatd Lucas de ltma IS
appomted mayor of rhe Federal Olslflel
and stays m off/Ce for only SIX days.
Paulo de Tarso Santos raies hls plaee

Em janeiro, Jãnio Quadros toma posse
como presidente da República, onde ficaria
apenas sete meses. Bayard lucas de lima é
nomeado preleito do Distrito Federal e fica
no cargo por apenas seis dias. Em seu lugar,
assume Paulo de Tarso Santos.

. . . .. . . .. . ..

1961

1961

osonho vira realidade. Em 21 de abril, Drasllia é inaugurada. Durante

Assinado o Decreto n' 43, de 28 de março, que

a missa, é lida uma mensagem do papa João XXIII. Israel Pinheiro,
presidente da Novacap, é nomeado primeiro prelelto da cidade.
Assinada a lei n' 3.751, que estruturou os Poderes legislativo e Executivo
a serem exercidos no Distrito Federal, após a mudança da capital. Na
instalação do Congresso, o deputado Ranieri Mauilli diz:
"Mais que um milagre da vonrade humana, Brasllia é um milagre da fé".

allerou a estrutura administrativa da Prefeitura

The d/eam becomes tealtty. On Aprl/l'. 8lasl/la was maugurated.
DUflng mass a message 15 read (tom Pope John XXIII ISlae/ Pinhelfo.
presidem of Novacap, IS appomled f"5t mayol of the Clty
law No 3751 was Slgned, whteh sttuctured the leglslatlve and execullve
b/anches to be exeftlsed m lhe Federal Olstr/Ct, after lhe change of the
capttal. Upon msldllaflon oI lhe Congren Deputy Ramel/ '-.fdmfl, sald,
'More thalta mlfacleol hlJJnan IVlII Brasll/a,s a mlfacleollalfh

do Distrito Federal. São criadas as primeiras
subpreleituras: Planaltina, Taguatlnga, Sobradinho,
Gama, Paranoã, Drallãndia e Núcleo Dandeirante.
Oecree No. 43 was slgned on March
28, whlch changed lhe admmlstraftv8
suucture of lhe Federal O,slru:t
government. The admmlstratlve leglons
o( Plana/fina, Taguaflnga, Sobradinho,
Gama, Paranoá, BraJIJndia and NrJtleo
Bandetrame are Cleated.

A COI/slllullOtlal Amend~nt gave Coogress lhe power lo
-establish lhe dale lo, lhe "'SI eleeMn of replesen(a(/ves
for lhe Federal D/s(r/c( m lhe Senate, tlle Federal Chamber
and OIStflC( Chamber and el/ere/S8 as such uni/I a leg/slatlVe
functlon /s mstalled to Ireal Issues as pertammg to the Fedelal
O/sft/cl. • Desp/te th/s delelmmatton, none of the measules
were talen. The former mayor of the Federal D/sitieI govemed
while el/eIC/smg lhe {unetlon of leg/slalol.

Emenda Constitucional estabelecia competência do Congresso
Nacional para "fixar a data das primeiras eleições de
representantes do Distrito Federal no Senado. Câmara Federal
e Câmara Dislrital e exerrer. até Que ela se instale. a função
legislativa nos assunlos de compel~ncia do Distrito Federal".
Apesar dessa delenninaçao. nenhuma das prov!(lêllCias foi
tomada. OPlefeito do antigo Distrito Federal governava e. ao
mesmo tempo, e,erria a funçilo de legislador.

A deelcc /s s/gned Ihal legulales lhe regIOnal
govemmcnl syslem fOI lhe Fede,al Dlsltlel A
sequenttal numbermg syslem was eSlabl/shcd
fOI lhe cl/lslmg admm/slratlve leglons and ,hase
Ihal would be elealed.

Assinado decreto Que regulamentou o

sistema de administrações regiooais para o
Oislrito Federal. Estabeleteu a numeração
sequencial para as regiões administrativas
existentes e para as que seriam criadas.

•

•
•
•
•
•
•••••••• ••• ••

Para Que a nova capital tivesse um órgão Que cuidasse das
leis Que iriam reger a vida de seus habitantes. o Senado criou
a Comissão do Distrito Federal. composta de sete senadores.
Por 28 anos, essa comissão exerceu funções que seriam da
Câmara legislativa. Éfundada a Associação Comercial do DF
(ACOF]. Éempossado o primeiro conselho da Universidade de
BrasOia. com uma nova proposta de ensino superior.
For the new Capllallo have a body Ihat lVould cale fOI the
laws lhal would gO~'cm lhe /tves Df I/S mhebll;lnls lhe Senale
estabIJtt.d lhe Fedelal D'slfI" Comn)tSS/on eomposed of seven
senato/s. FOI 28 yeals. thls commlSSIOfl el/elClsed lhe functlons
lha! would be lhose of lhe leglslam-e Chambel II founded the
Federal Oislll" Commerclal AssoclalllHl fI maugUfared Ihel"s(
Unn'e/siry of Brasifla councif vndel a fl8W prOfXJsallOf hlgh8f
educatlCll

Assinada a lei n' 4.545, de 10 de
dezembro. que modificou a estrutura
básica da Administração do Distrito
Federal. As administrações regionais
passam a ser órgãos descentralizados.
law N'4545 was slgned on Occembel 10,
whleh changed lhe baSIC SfflJctule of lhe
Federal Dlslflel adm/llls/rallon RegIonal
admlmslratlons beeome decentraftted bodles.

1965

•
•
•
•

• • •

.. ~

Éorganizado o primeiro Festival
de Brasllia do Cinema Brasileiro,
organizado pelo critico Paulo Emllio
Sales Gomes, uma marco na definição
da identidade cultural da nova capital.
The fjrsl Brasllla fllm FeSllvalls olganued
by film CIIIIC Paulo [mll,o Sales Gomes and
became a landmarl /li defintng lhe cu/lutai
Idenl/ly of lhe new capItal

PrDmufgaled on January 24, the new
Consfltutlon substltulet1 lhe 1946 ted. ft
,onlirmed lhe asslgtlment 01 lhe Senale
CommISS/on. ltI eXistente slnce 1562
lO d/seuss and vote on hlfls on lax anel
budgelary malters, pubf/C seM,es and
admlnlstra/IYe s/ali for lhe Federal D,st"".

P,OflXIlgada. em 24 de ;aneim. a nova Coosliluição
Fedeml. que subslilula o lexto vigenle. de 1946.
Olexlo confinnou a anibuição da Comissão do
Senado. existenle desde 1962. pam discutil e
vota, projetos de lei sobce matê,ia t,ibutá,ia e
o'çamenlá,ia. selViços públicos e de pessoal da
administmção do Oist,ito Fedeml.

1969 InJu/y, lhe FederaIDJ:SIfI,t
BuSlness Assoclallon ,onducts
lesealch on po/il/cal representallon
lor the Federal DisuIC' In Congress.
Mosl peop!e want lo efect thell
replesenlallves.

Em julho. a Associação Come,cial do Oimito
FedemIIACOF) realiza pesquisa popul .. sob,e
a ,eplesentaçâo polftica do Oist,ito Federal no
Congcesso Nacional. Amaio,ia da população
deseja elege, seus representantes.

,
1969

(

1966

)

São fixados os limites territoriais
das oito regiões administrativas
do Oisnito Fedeml.
TemlDtlal boundafle5 are
eSlahllshed IOf lhe elght Federal
DIStllct admsn/strallve I8g/Ons.

·• . . . . . . . . . . .
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

1969

Promulgada a Emenda Constilucional n' 1.
em 17 de outubro. que modificava a Constituição
Federal de 1967. Nela foi criado o cargo
de governado< do DF. Em 4 de novembro.
Hélio Prates da Silveim é nomeado primeiro
governador do Oistrito Fedeml.
ConstituI/anal Amendment N' 1 was enacted on
Dctaber 17, whn:hafteled 1h8 1967 ConslitulllM II
Cleated lhe of/ice 01 Fed8lal OlslrlCl Goremof.
On November 4, H~lIo Prates da SilVf!lfa was
appomted lhe first Federal O,s"',1 govemof.

The Brazll OemocrallC Center IS founded.
chaired by Oscar Niemeyer, to create
a broad mtel/eelual flom for lhe
democratllatlon of BraIiI. Short/yafter.
oúginating in the Center, the Committee
for Voting was organized. Il fought for
political representation m Brasilia ..

The Brasllla Cathedral was maugurated.
The military government requires
that ministers live in the new capital,
counterBeting a movement that rried to
rale ,r bael lo Rio de Janeiro.

Éfundado o Centro Brasil Democrático
ICebrade). presidido por Oscar Niemeyer.
com o objetivo de criar uma frente ampla dos
intelectuais pela redemocratização do Brasil.
Pouco depois. com origem no Cebrade. nasceu
e foi organizado o Comitê pefo Voto. que lutou
pela representação polltica de Brasllia.

Éinaugurada a Catedral de Brasllia.
Ogoverno militar exige que os
ministros passem a morar na nova
capital. neutralizando um movimento
que tentava levar a capital de volta
para o Rio de Janeiro.

G

1978

970

.(

• •••••• •
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•
•
•
Elmo Serejo Farias é
•
nomeado
governador
•
•
do Distrito Federal.
•
•
Elmo SereJo Faflas IS

•
•

appomted governar of
the Federal Oistrict.

• • • • • • • • . (1979
•
•
•
Aimé lamaison é
•
nomeado
governador
•
do Distrito Federal.
•
•
•
A/me Lamalson IS
•
appomted governar of

•

lhe federal O'S"'Ct.

iF

;~;;11.
'..3.
" ~
I

\

In Apnl emelgency meaSUFeS are
declared In lhe Fedelal O/slnct In
order to prevenI public demonslratlOns
for approval 01 lhe Dante de Ollvefla
amendment. wh/ch proVlded dlfecl
pms/dentral elecl/Ons. Oays later. the
amendment \'Ias defeated in Congresso

A Conslltuflonal
Amendment restores
d/recI electlOns for state
governors and ends lhe
so·calfed 'blOnlc senatols
appolnted by lhe governol

o
o
o
o

José Ornellas de Souza
Filho /s named Federal
O/slnct governor

Emenda Constitucional
restabelece as eleições diretas
para governadores de Estado
e acaba com os chamados
"senadores biDnicos", indicados
pelo governador.

o
o
o
o

José Orne lias de Souza
Filho é nomeado governador
do Oistrito Federal.

o
o
o
o

Em abril. são acionadas medidas de
emergência no Distrito Federal, como
forma de impedir manifestações
populares pela aprovação da Emenda
Oante de Oliveira. que previa eleições
diretas para presidente da República.
Dias depois, a emenda é derrotada no
Congresso Nacional.

o
o

1982

1980

198"1)
Em abril. o Comitê pelo Voto do Oistrito Federal
organiza um debale com Tancredo Neves,
Ulysses Guimarães, Franco Montoro e Luiz
Inácio Lula da Silva, personalidades polfticas
que defendiam eleições diretas para todos os
cargos. Opúblico ocupou o estacionamento do
Setor Comercial Sul, para acompanhar o debate.
In Apnf. lhe Federal OIS(flCt Commlltee lor
VOlmg oFgamzes a debate w/lh TanCledo
Ne\'es. Ulysses GUimarães. Franco Monloro and
LUlllnáClO lula da Silva. poliucal figures who
advocated di/cct elecflons for ali POS/llons fhe
Clowd occup/ed lhe partmg alea m CommelClal
Seclol Soulh In order to loflol'l lhe debate

•••••

1984

(

1984

Em junho, é realizado
comicio pelas Diretas
Já em Brasília.
In June, lhe Dflecl VOle Now
m Bras/lia rally IS he/d.

In Apnl, Ronaldo Costa Couto
was appomted governaI of
Bras/lia. The followmg month
José Aparecido de Oliveira
occupied the oflice.

o
o
o
o
o
o

Em abril, Ronaldo Costa Couto é
nomeado govemador de Brasilia.
No mês seguinte, José Aparecido
de Oliveira passa a ocupar o cargo.

(1985)

(

o
o
o
o
o
o
o

• • • •

1985)

Em maio, o Congresso Nacional aprova emenda
constitucional que determina que o Distrito
Federal passe a ter representação polltica na
Camara dos Deputados, com oito deputados
federais; e no Senado, com três parlamentares.
Foi também aprovada a eleição direta para
presidente da República, em dois tumos.
In Mar. Congress approves a ConstituI/anal
Amendmem tha' states that the Fedelal O,stm:t
have political representat/on m the Chambelof
Oepulles. wlrh elght fedelal depulles and three
senators. It also plov/ded fOI dlfect efectlons (ar
ples/dent m two rounds.

The Freedam Panthean, aR
the Three Power5 Squale,
/5 maugurated m honor
of h/stoncal figures such
as D. Pedro I, Zumbi dos
Palmares and Tiradentes
Brasflia is approved by
UNESCO as a World
Helitage Site.

Éinaugurado o Panteâo da Liberdade,
na Praça dos Três Poderes, como
uma homenagem a personagens
históricos como D. Pedro I, Zumbi dos
Palmares e Tiradentes.

Brasilia é homologada pela
Unesco como Patrimônio
Cultural da Humanidade.

(1986)

(19!0

(1986
No dia 15 de novembro, o povo de Brasflia vai
às umas pela primeira vez em sua história.
Os eleitos são: Senadores: Maurfcio Corrêa,
Meira Rlho e Pompeu de Souza. Deputados
federais: Augusto Carvalho, Francisco
Cameiro, Geraldo Campos, Jofran Frejat,
Márcia Kubitschek, Maria de Lourdes Abadia,
Sigmaringa Seixas e Walmir Campelo.
On Novembel '5, the peopfe of Bras/lia would go
to the polls for the first tIme m its h/story Those
elected were Senators' MaullClo COff~a. Melta
Filho e Pompeu de Souza and Oeputies: Augusto
Catvalho, FranCISCo Camelto, Geraldo Campos.
Jofran Frejat. Mama Kubitschek, Mana de Lourdes
Abadia, S/gmaflnga SeIxas and Walmll Campelo.

Wandetley Vallun da Silva /s apPolnled fede/ai D:stllCl
governor Dlslrlel Law N' 110 g08$ mto elfeel and
amcnds lhe name Df RA·I Pilor Plan to Brasilla 1I also
COnflffl1S lhe d/VISIM of lhe Fedelal Olslllel mto 11
admlnlsftalfl'e leglOltS. Blasllla. DureI/o. GuarJ. Mítico
Bandellante. Gama. Samambaia. Tagual/nga. CetlJndia.
BrazlAndia. Sobladinho. Planallma and ParanoJ.

Omoel Law Ir 48 IS passed on
Oclobef 15. 8nd changed lhe
sttuewre oI lhe federal O,slll"
admmlstra/lon lhe execullVe organs
wete abDIlshed. but lhe 11 fedelal
O/$lllel admml$trallVe teglons
remamed On lhe same date Declce
No 11 921 seI new boundalles IOf the
12 adImmstratlve teg/MS

Ésancionada a lei Distrital rf' 48. de 25
de outubro. que alterou a estrutura da
administração do Distrito Federal. extinguiu
órgãos do Executivo e manteve as 12
regiões administrativas do Distrito Federal.
Nessa mesma data. o Decreto n' 11.92t
fixou os novos limites das 12 regiões
administrativas do Distrito Federal.

1989

(

)

(

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wanderley Vallim da Silva é nomeado governador
do Distrito Federal. Entra em vigor a lei Distrital
n' tIO. que retifica o nome da AA-I de Plano Piloto
para Brasllia. Também confirma a divisão do Distrito
Federal em 12 regiões administrativas: Brasllia.
Cruzeiro. Guar~. Núcleo Bandeirante. Gama.
Samambaia. Taguatinga. Ceilandia. Brazlandia.
Sobradinho. Planaltina e ParanM.

•
•
•• • • • •• • • •

1990

1989

1990

Promulgação da Coostituição Federal.
cujo texto garante a autonomia
polltica do Distrito Federal com a
eleição direta de seus deputados
distritais e govemador.

Femando Collor de Mello é
eleito presidente da AepúblH:a.
Éo primeiro presidente civil
eleito pelo voto direto após o
fim do regime milita,

fnaelment of lhe federal ConslilUlIOn,
the fext Df wh/ch guarantees lhe
poIillcal aulonomr Df the fedelal

Fernando Collol de Mel/a
15 elected presldent. It IS
lhe ftrst clvi/tan /Nesl(/enl
elected by direcf VIl/e afler
the end Df milil8ty rule.

Em 3 de outubro. Brasllia elege. pela primeira
vez. govemador e deputados para a Gamara
legislativa. Eleitos: Joaquim Aoriz Igovemador).
Walmir Campelo Isenadorl. Osório Adriano. Jolran
Frejat. Paulo Oc~io. Sigmaringa Seixas. Augusto
Carvalho. Benedito Domingos. Maria Laura e
Chico Vigilante Ideputados federais).

1988

Olstoct with lhe d"ect electlOtJ Df
dlstllct depulles and governaI

On Ocrobel 3, BtiJsilia elecrs, fOI the ("sr time, a
govel1ll)l and depulles far the Leglslaflve Chamber
Elected wele. Joaquim RaUL (gavcrnorJ, Walm/f
Campelo (senatalJ. OSÓflO Aduana. Joftan Frejat,
Paulo OctávIO. $Igmarlflga Se/MS. Augusla
Carvalho. Benedito OOf1lJngDS. Mafla LiWla and
Chico Vigilante {federal deputlesJ.

Joaquim RO/llIS elected go\'emol.
To 'he Senate, lUI! Stephen, and to
lhe Chamber of Deputies: Vigão,
Tadeu Flfippolli, Joflan Flela1. Paulo
Oetario, Agnelo Dueirol, Gela/do
Magela, Celso Pedro, and Jorge
PinheirO aro elecred

Promulgada, em 8 de
junho, a lei Organica
do Distrito Federal.

Joaquim Roril é eleito governador.
Para o Senado, é eleito luiz Estevão.
Para a Camara dos Deputados: Vigão,
Tadeu Filippelli, Jolran Frejat, Paulo
Octávio, Agnolo Oueiroz, Geraldo
Magela, Pedro Celso e Jorge Pinheiro.

1993

1998

'edelalO/Sltlel
OlganU! law was
enatted on June 8

1994
Cristovam Buarque é eleito governador
do DF. Para o Senado, são eleitos lauro
Campos e José Robeno Amnfa. Para a
Camara dos Deputados: Chico Vigilante,
Vigão, Os6rio Adriano, Augusto CalValho,
Benedito Domingos, Agoelo Oueiroz,
Jolrao Frejat e Maria laura.
Cmtavam BU3rque IS elected Federal D/Stllct
govcrnot To lhe Sonate LaUlo Campos and
José Robeflo Affudd ale elec'ed To lhe
Chamber of Deputles ChICO Vigilante VigIo.
Os6110 Adflano Augusto Carvalho, Benedito
Dommgos, Agnefo Duelfo! Jofran Fre/al, and
Afaria Laura are eleCled

José Roberto Arruda IS elected govemor
To the Senate. JoaquIm Rorl! and to the
Chamber of DepU/les. Tadeu Filtppeffl.
Alberto Fraga. Geraldo Magela. Augusto
Carvalho. Jofran Frejat. Robson Brill. Laerle
Bessa. and Rodfigo Roffemberg are elected.

(

The delin;le seat of lhe
Leglslatlve Chamber. located
on the Monumental Axis
Ave. in from the Court and
Buriti Palace. is inaugurated.

José Roberto Arruda é eleito governador.
Para o Senado, é eleito Joaquim Roriz. Para
Câmara dos Deputados: Tadeu Filippelli,
Alberto Fraga, Geraldo Magela, Augusto
CalValho, Jofran Frejat. Robson Rodovalho,
laerte Hessa e Rodrigo Rollemberg.

da Câmara legislativa, no Eixo
Monumental, em frente ao Tribunal
de Justiça e ao Palácio do Huriti.

,--_
2006. , ]

2010

Éinaugurada a sede definitiva

20020]

Joaquim Roriz é reeleito governador.
Para o Senado. são eleitos
Cristovam Huarque e Paulo Octávio.
Para a Câmara dos Deputados:
Arruda, Tadeu Filippelli, Maninha,
Agnelo Oueiroz, Sigmaringa Seixas,
Pastor Jorge, Tatico e Alberto Fraga.

Agnelo Oueiroz é eleito govemador.
Para o Senado, é reeleito Cristovam
Huarque e eleito Rodrigo Rollemberg.
Para Câmara dos Deputados: Reguffe,
Paulo Tadeu, Jaqueline Roriz, Izalci
lucas, Érika Kokay, Geraldo Magela,
Ronaldo Fonseca e luiz Pitlman.

JoaquIm ROIIZIS l6·elected govemor
To the Senate. Custovam Buarque and Paulo
Octavlo are elected To lhe Chamber of
Deputles. Altuda. Tadeu Flltppelll. Mamnha.
Agnelo Queiroz. Slgmarmga Seixas. Pastor
Jorge. Tafíco and. Alberto Flllfta are elected.

Agnelo QuelfozlVas elected governor
To the Sena/e. Custavam Buarque and
Rodugo Rollemberg are elecled To the
Chamber 01 Deputles. Reguffe. Paulo
Tadeu. Jaquelme RO(lz. Izalcl Lucas.
Eflka Kokay. Gela/do Magela. Ronaldo
Fonseca and LUIZ Pi/lman are elecred.

OS ELEITOS
The Elected

Quem foi escolhido pelo brasiliense
para representar a voz do povo na luta
pelo Distrito Federal.

The ones who were chosen by Brasilia
residents to represent the people's voice in the
fight for the Federal District.

1986

1994

Senadores I Sena/olS

Governador / Governor

Mauricio Correa (PDTl. Meira Filho (PMDB)

Cristovam Buarque (PT).

e Pompeu de Souza (PMDB).
Deputados Federais I Federal Depu/ies

Augusto Carvalho (PCB), Francisco Cameiro (PMDB), Geraldo Campos
(PMDB), JoCran Frejat (PFL), Márcia Kubitschek (PMDB),
Maria de Lourdes Abadia (PFlI. Sigmaringa Seixas (PMDB) e
Walmir Campelo (PFl).

Senadores I Sena/olS

Lauro Campos (PT) e José Aoberto Arruda (PSDB).
Deputados Federais I Federal Depu/ias

Chico Vigilante (PTI. Wigberto Tartuce (1'1'), Osório Adriano (I'I'),
Augusto Carvalho (PPS), Benedito Domingos (PP), Agnelo Queiroz
(PCdoB), JoCran Frejat (1'1') e Maria Laura (PT).

1990

Deputados Distritsis I Dis/ric/ Depu/ies

Adão Xavier (PFlI. Antônio José CaCu (PT), Benicio Tavares (PP),
César Lacerda (PAN), Cláudio Monteiro (PPS), Daniel Marques (PP),
Edimar Pireneus (PP), Geraldo Magela (PT), João de Deus (PDTl. Jorge

Governador / Governor
Joaquim Aoriz (PMDB).

Cauhy (PP), José Edmar (PSDB), Lucia Carvalho (PTI. Luiz Estevão (PPI.
Manoel de Andrade (PP), Marcos Arruda (PSDBI. Marco lima (PT),

Senador I Senator

Maria José - Maninha (PT), Odilon Aires (PMDB), Pedro Celso (PT),

Walmir Campelo (PTB).

Peniel Pacheco (PTB), Renato Aainha (PL), Tadeu Filippelli (PP), Wasny
de Aoure (PT) e Zé Ramalho (PDT).

Deputados Federais I Federal Depu/ies

Osório Adriano (PFL), JoCran Frejat (PFL), Paulo Octávio (PAN),

1998

Sigmaringa Seixas (PSDB), Augusto Carvalho (PCB), Benedito
Domingos (PTA), Maria Laura (PT) e Chico Vigilante (PT).
Deputados Distritais I Ois"ic/ Deputies

Agnelo Queiroz (PCdoB), Aroldo Satake (PDS), Benicio Tavares (PDT),
Carlos Alberto (PCBI. Cláudio Monteiro (PAT), Edimar Pireneus (PDT),

Governador / Governor
Joaquim Aoriz (PMDB).

Euripedes Camargo (PT), Fernando Naves (PDC), Geraldo Magela

Senador I Senator

(PTI. Gilson Araújo (PTA), Jorge Cauhy (PLI. José Edmar (PSLI. José

Luiz Estevão (PMDB).

Dmellas (Pll, Lucia Carvalho (PT), Manoel de Andrade (PTA), Maria de
Lourdes Abadia (PSDB), Maurflio Silva (PTA), Padre Jonas (PDTl. Pedro
Celso (PT), Peniel Pacheco (PSTI. Rose Mal'( Miranda (PTA), Salviano
Guimarães (PFl), Tadeu Aoriz (PSC) e Wasny de Roure fPT).

Deputados Federais I Federal Depu/ies

Wigberto Tartuce (PPB), Tadeu Filippelli (PMDBI. JoCran Frejat (PPBI.
Paulo Octávio (PFl), Agnelo Queiroz (PCdoB), Geraldo Magela (PTI.
Pedro Celso (PT) e Maria de Lourdes Abadia (PSDB).
Deputados Distritais I Dis"ic/ Depu/ies

Aguinaldo de Jesus (PFl), Agricio Braga (PLI. Alirio Neto (PPSI.
Anilcéia Machado (PSDBI. Benicio Tavares (PTB) e Carlos Xavier (PSDI.

César Lacerda IPTB). Chico Floresta IPT). Oaniel Marques IPMOB).
Edimar Pireneus IPMOBl. Eurides Brito IPMOB). Gim Argello IPFl).
João de Oeus IPOT). José Edmar IPMOBI. José Rajão IPSOB). Lucia
Carvalho IPT). Maria José - Maninha IPT). Odilon Aires IPMOB). Paulo
Tadeu IPT). Renato Rainha IPLl. Rodrigo Rolemberg IPSB). José Tatico
IPSC). Wasny de Roure IPT) e Wilson Lima IPSO).

2002
Governador / Governor
Joaquim Roriz IPMOB).

Deputados Federais I Fedem/Deputies
Alberto Fraga (PFL). Geraldo Magela (PTI. Augusto Carvalho (PPSI.
Jorran Frejat (PTBI. Robson Rodovalho (PFLI. Laerte Bessa (PMOBI.
Rodrigo Rollemberg (POBl. Tadeu Filippelli (PMOBI.
Deputados Distritais I Distriet Deputies
Aguinaldo de Jesus (PLI. Alfrio Neto (PPSl. Aylton Gomes (PMNI.
Benedito Oomingos (PPI. Brunelli (PFLI. Batista das Cooperativas IPAPI.
Benício Tavares IPMOBI. Cabo Patrício IPTI. Chico Leite IPTI. Cristiano
Araújo IPTBI. Or. Charles IPTBI Érika Kokay IPTI. Eliana Pedrosa IPFLI.
Jaqueline Roriz IPSOBI. Leonardo Prudente IPFLI. Milton Barbosa
(PSOBI. Paulo Aoriz IPFlI. Paulo Tadeu IPT). Pedro Passos IPMOBl.
Raimundo Aibeiro IPSLl. Aeguffe (POT). Aogério Ulysses (PSBl. Aliney
Nemer (PMOBI e Wilson Lima IProna).

Senadores I Senators

Paulo Octávio IPFL) e Cristovam Buarque (PTI.

2010

Deputados Federais I Fedem/ Deputies

Arruda IPFL). Tadeu Filippelli (PMOBI. Maninha (PT). Agnelo Oueirós
IPCdoB) .• Sigmaringa Seixas IPT). pastor Jorge IPMOB). Tatico IPSO).
Alberto Fraga (PMOB).
Deputados Distritais I Dist,iet Deputies

Anilcéia Machado (PSOB). Arlete Sampaio (PTI. Augusto Carvalho
IPPSl. Benício Tavares (PTBl. Brunelli (PPBI. Carlos Xavier (PSOl. Chico
Floresta (PTI. Chico Leite (PCdoBI. Chico Vigilante (PT). Eliana Pedrosa
(PLl. Érika Kokay (PT). Eurides Brito (PMBO). Fábio Barcellos (PL). Gim
Argello (PMOB). Izalci Lucas (PFL). Jorge Cauhy (PFL). José Edmar
IPMOB). Leonardo Prudente IPMOB). Odilon Aires (PMOB). Paulo Tadeu
(PTl. Pedro Passos (PSO). Peniel Pacheco (POT).
Rõney Nemer (PSO) e Vigão (PPB).

2006
Governador / Governor
José Roberto Arruda (PFL).
Senador I Senator

Governador/Governo,
Agnelo Queiróz IPT).
Senadores I Senators

Cristovam Buarque IPOl) e Rodrigo Rollemberg IPSB).
Deputados Federais I Fedem/Deputies

Aeguffe (POT). Paulo Tadeu IPTI. Jaqueline Aoriz (PMNl. Izalci Lucas
IPRI. Érika Kokay (PT). Geraldo Magela (PT). Ronaldo Fonseca (PRI e
Luiz Pitiman (PMOB).
Deputados Distritais I Distriet Deputies'

Agaciel Maia IPTC). Alfrio Neto (PPS). Aylton Gomes IPA). Arlete
Sampaio (PTI. Benlcio Tavares Isubstituldo por Robério NegreirosPMOB por decisão do TSEl. Cristiano Araújo (PTB). Or. MichelIPSLl.
Benedito Oomingos (PP). Celina Leão IPMN). Chico Leite IPT). Chico
Vigilante (PT). Cláudio Abrantes IPPSl. Eliana Pedrosa (O EM). Evandro
Garla IPAB). Israel Batista IPOT). Joe Valle IPSBl. Liliane Aoriz IPATB).
OIair Francisco IPTdoB). Patrlcio IPTl. Raad Massouh (DEM). Aãney
Nemer (PMOB). Washington Mesquita (PSOB). Wasny de Aoure (PTI e
Wellington Luis (PSC).

Joaquim Roriz (PMOB).
• ConfigutaçAo panidAna à época das eleIções
• Pany mnfigul'atiora aI Ú'IIlime 01 election.

oPOVO NO PODER
The People ;n Power

Ao eleger seus representantes, a população
tem como interferir nos destinos do Distrito
Federal. A luta pela autonomia política continua
e é renovada a cada quatro anos, com uma
nova eleição.

By electing their representatives, the people have a way
to affect the destiny of the Federal District. The struggle
for political autonomy continues and is renewed every four
years, with each new election.

A conquista da autonomia política do Distrito Federal, com o direito
da população de escolher seus representantes pelo voto direto, é
uma luta Que ainda não acabou, segundo alguns dos personagens Que

The canquest Df polIlIcal autonomy for lhe Federal O,stncr. w/lh lhe populatlOns
flgM to choose lhelr representatIV8s by diTect vote , 15 a struggle lhar fS nor
ave' yer. according to some of lhe peopfe who wrote tllar stOfY. fven alter s/x

fizeram essa história. Mesmo depois de seis eleições consecutivas,

consecutlve electlDns, lhe vlctOry must be perfected 50 tf/aC ali cltlzens leel

a vitória precisa ser aperfeiçoada para Que cada cidadão se sinta

repr8sented In both the ExecutIV8 and leglslatlve 8ranches, The mam weapon for

representado tanto no Poder Executivo Quanto no Poder legislativo.

A principal arma para Que isto aconteça é a Qualidade do voto.

thl5 to take place is lhe quafiry Df the vote.

Tlle Federal District Legislative Chamber slill has ils opponents. bur every year they
are fewer in number. as shown in opinion pol/s. The trend is for the Federal OisuicI

A Câmara legislativa do Distrito Federal ainda tem seus adversários,

Legislative Chamber to consolidate and imprm'e each legislature.

mas a cada ano eles são em menor número, como mostram as

A survey by the Institute for Public Opinion ShOLVS thar 44% of the population of the

pesquisas de opinião. A tendência é Que a ClDF se consolide e seja

Federal Oistrict finds it very Important to ha~'e a Legisfati\'e Chamber in the Federal

melhorada a cada legislatura.

Olstrict and 287% find it important ·1ts an absolute majoritv. The Federal Oistr;ct

Pesquisa feita em 2011 pelo Instituto Exata de Opinião Pública mostra

not demand improvements Any actlDn contrary to thls would be a setback, desplte

Leglslative Chamber;5 the greatest symbol of democracy Without ir, people would

Que 44% da população do DF acham muito importante haver uma

ali the problems faced by the Federal OlStflct. • says the d/rector of research,
Marcus Caldas.

Câmara legislativa no DF e 28.7% acham importante. "É a maioria
absoluta. A CLDF é a símbolo maior da democracia. Sem ela, a

To hlm, rejectlon of the eXlstence Df tlle Federal Olstrict Leglslative Chamber by
a portlon Df the populallon is consldered normal HOue lo the dífficult political

população não teria cama cobrar melhorias. Qualquer ação contrária

moment tlle Federal O/strict went through it is natural that part of lhe populaMn

a esse caminha seria um retrocesso, apesar de todas os problemas

not belleve m some of its politlclans, but tlley musr understand that to end

enfrentados pelo DF", diz o diretor do instituto de pesquisa, Marcus

corruptlOn. it must assume Its role as mspector and make demands (rom dS e/ecl

Caldas.

BUl demandmg correctly. votmg correctl.- ,s also a way to combat couuptlOn. The

voter must know thelt candidates public life This IS the way to m facl Bchleve a
democracy and flghts, says Caldas.
H

Para ele, a rejeição de parte da população à existência da CLDF é
considerada normal. 'Por causa do momento polftico diffci/
pela qual a QF passou, é natural que parte da população
esteja descrente de alguns de seus pollticos, mas ela tem
que entender que, para acabar com a corrupção, é preciso
que ela assuma seu papel de agente fiscalizador e cobre dos
seus eleitos. Mas cobrar corretamente; votar corretamente
também é uma forma de combate à corrupção. Q eleitor
tem que conhecer a vida pública de seu candidata. Esse é

o caminho para se chegar a uma democracia de fato e de
direita", afirma Caldas.
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Com 20 anos de experiência no mercado de pesquisa. o diretor
do Instituto Exata lembra que os jovens de hoje não se envolvem
politicamente como se envolviam os jovens dos anos 60. "Eles

With 20 years ' expeflence In markel researc!J. lhe dlfecla' of lhe Exact Instltute

não conheceram a ditadura, a linha dura. o cerceamento
de pensamento. do direito de ir e vir. Os jovens atuais
receberam de herança um Brasil livre e talvez por isso
eles não se deem ao trabalho de refletir e votem sem
compromisso, sem engajamento. O resultado é que muitas
vezes votam errado", analisa.

remmds us Ihar young people roday do no! get mmlved pO/1l1cal/y as (hey dld In
lhe 60s.

~They dldn',

go through lhe dictatorship, lhe hard Ime. lhe restflClIon af

thougllt. lhe right to come and go. Young peopfe faday received a (ree Brazil as an
mhefltance and ir may be because of this lhal tlley don " take lhe time to relfecl
and then vote without dedication. wítl10ut engagement rhe result is tlJat they

often vote incorrectly. he ana/yzes
N

rIJe former d/suíct deputy lUCIa Carvalho lhe flfst woman to hold lhe presldency
Df lhe federal DlStflel Leglslatlve Chamber durmg lhe seeond blennium {97/98) of

A ex-deputada distrital Lucia Carvalho, primeira mulher a

lfle seeond lerm, defends the flgM oI Iree eholee. To ',er democracy IS the best

ocupar a presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal,

pol/lleal regIme

no segundo biênio (97/98) da segunda legislatura, defende
o direito da livre escolha. Para ela, a democracia é o melhor

~/t s c/ear

lhat there IS always what needs lo be corrected and

th,s role belongs to lhe people show thetr dlssatlslaetlon and remove polttlclans
who are nor meetmg lhelf expectatlOns. tllrougll tfle direct \'Ote, • she says.

~It

/s no use to complam about (fie parltamentaflans and tlunk It would be better 1I

regime politico. "É claro que sempre há o que corrigir e esse

(he D,s",el Chamber did no( eXlst. We must remember lhat belore we had aur

é o papel da população: demonstrar sua insatisfação e tirar

polftlcal au(onomy. dec/Sfons were made bya commlSSlOn (m lhe Senate) formed by

os políticos que não estão atendendo aos seus anseios,
por meio do voto direto", diz ela. "Não adianta só reclamar
dos parlamentares e pensar que seria melhor se a Câmara
Distrital não existisse. É preciso lembrar que, antes de
termos nossa autonomia politica, as decisões eram tomadas
por uma Comissão (a do Senado) formada por politicos que
desconheciam a realidade do OF", diz.

polwc/ans who did not know lhe reality al tlle Federal Dist"u ~ she says.

otambém ex·deputado Odilon Aires esteve dentro da luta
pela autonomia política de Brasília. Estudante de Economia na
Universidade Católica. em 1974, militou contra a ditadura e contra o
silêncio político imposto aos brasilienses nos movimentos estudantis
e, mais tarde, já como filiado ao PMBD. "Nós tínhamos que brigar,
porque não era possível o País ser redemocratizado e sua

The former congressman Odilon Alfes was In lhe stluggle for Bras/fia paI/l/cai

auronomy. An economlcs sludent ar the Cathoftc Umverslly m 1974, ""ough
slUdent movements. and late, as a member of lhe PMOB parIr. he prolested

against lhe dictatofsh,p and against lhe si/ence Imposed on Brasilia residents.
~We

had to flghl. because ir WiJsn', possible to democratize lhe coun(ry and irs

Capital still be gagged. IVllh no way to express you,self with sueh a high deg!ee
Df politicization. We Vlere nor glven another option and went to lhe streels, we

capital continuar amordaçada, sem ter como se expressar, com

organized oursefves, we helped. • Odilon recafls lhal, aI Ihal moment, the union 01

um grau de politização tão alto. Não nos deram outra opção e

lhought and ideofogy made lhe diflelence.

fomos às ruas, nos organizamos, nos ajudamos". Odilon lembra

For him, lul! democfacy;s lVorth any price.

que, naquele momento, a união de pensamento e de ideologia fez a

that e\'erything today is \VlOng and Ihal it IVould be berter if lhe Federal Dist,;ct

diferença.

Legislatlve Chamber \Vere closed, ~ /le says 7he Legislature is new and Ihere are

Para ele, a democracia plena vale qualquer preço. "Eu faria tudo

Just Ihat. I think lhe uend is (hat lhe Vale be mOle conscientious as \Vell as lhe

~/lVould do

ir again. You cannot sar

51111 muell to leam - both for legislators and voters. I lhink lhe present is s/loIVing

de novo. Não se pode achar que está tudo errado hoje e

work of the depuly, because only (hose aCI, make mis'skes, It is much IVorse la be
s/Ient, ~ lIe adds.

que seria melhor se a CWF fosse fechada", diz. "A Cãmara
Legislativa é nova e ainda há muito o que aprender - tanto os

To Amauri Pessoa. d/feclo, 01 lhe PPS. lhe Leglslature is responsible IOf buifdmg
demoCfacy;n lhe Federal Ois"ic!.

~W/thou(

11. polilical disorganization would rule,

parlamentares quanto o eleitor. Acho que o atual momento está

which would only bring harm to lhe citllens of Brasilia, because IIIey l'Iould ne\'er

mostrando exatamente isso. Acredito que a tendência é que o

/Jave a voice, tlley would never be heard, ~ ha says.

voto seja mais consciente, assim como o trabalho do deputado,

Pessoa arrived in Brasilia shorlly after lhe city had eamed lhe rigM la vote /li

porque só erra quem faz e muito pior é não fazer, ser omisso",

'988, lo support IlIs party In lhe lirsr d"ecI eleel/on for Presldent after lhe mililary

completa.

regime. For h/mo lhe struggle fOf democraey does nor end.

~Ol course In

lhe Federal

O,Slrlct Ihere are cDnUadictlons /li lhe regime. bul nothing dilfe,ent than 'rom whar

Para Amauri Pessoa, dirigente do PPS, a Câmara Legislativa é
responsável pela construção da democracia no DF. "Sem ela,
a desorganização política imperaria, o que só iria trazer
maleffcios ao cidadão brasiliense, pois ele jamais teria voz,
jamais seria ouvido", afirma.

Pessoa chegou a Brasília pouco depois de a cidade ter conquistado o
direito ao voto, em 1988, para apoiar seu partido na primeira eleição
direta para presidente da República desde o regime militar. Para ele, a
luta pela democracia não acaba. "É claro que no Distrito Federal
há contradições no regime, mas nada diferente do que
acontece no Brasil. É bobagem acreditar que em Brasília a
situação é pior do que no resto do País. Há que se entender
que 21 anos de vida política é pouco 8 que há ainda um
longo caminho

a ser percorrido, mas que o mais importante

é ter como objetivo o aperfeiçoamento da democracia",
analisa.
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happens In Brazi!. lt 15 silfy to believe Ihat /li Brasília the situation is worse (han
lhe res' Df lhe country. One muSI understand that 21 years 01 politicallife is liltle
and tllere is still a long pall! to (rod. but lhe most important lhing is lhe objeellve
of Improving Oemocraey. • he ana/yzes.

Uma das principais forças naquele momento do Distrito Federal
foi a da Associação Comercial do DF (ACDF), impulsionada por seu

One Df lhe mam torces ar lhar time m lhe Federal Distflct was lhe Federal D,strlct

primeiro presidente, Lindberg Aziz Curvo Oempresário, que tinha

CommerclaJ Association, driven by its first president, Azil Undberg Curvo The

entre seus melhores amigos Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e
Leonel Brizola, teve papel fundamental na conquista da cidadania de

busmessman, who had among his best friends, Ulysses Guimarães. Tancredo NeL'es

and Bruo/a, was instrumental in gaining citizenship for Brasília. The meetings and
debates lV/Ih leaders \Vere IIeld ar lhe Associarian headquarters. ah\'ays under

Brasília. Os encontros e debates com lideranças eram feitos na sede

hls care. It was fllere ,IIa1 lhe first fally for Direel Elections Now and political

da associação, sempre sob sua coordenação. Foi ali que aconteceu o

autonomy for lhe Federal Oistrict were held fhe Associalion lVas what represented

primeiro comício pelas Diretas Já e pela automonia política do DF. Era
a ACDF que representava a voz do povo de Brasília.

lhe peopfe s ~'oice.
Lindberg defined himself as center·/eft, but adapted well lo ali areas. 7he II!fl
exposed Ilself more, we had to be more conservative al lhat tIme to ha~'e better

Lindberg se define como um homem de centro·esquerda, mas
transitava bem em todas as áreas. "A esquerda se expunha mais,
nós tínhamos de ser mais conservadores naquela hora para ter mais
trânsito", lembra. Ele recorda o turbulento período com serenidade:
"Nosso objetivo era defender uma posição de mais segurança

com'eyance ~ he recaI/s. He serenely remembers lhe lurbufenl período ·Our goal was
lOdefend a position of grearer secuflty for the capital, so I guess it was worth what
I dld at thar time. Bul todar, when I see lhe individual interesls 01 some lawmakers
ovemding the interests of lhe population. I ha~'e some remorse, • he says.
Sttll. lhe enuepreneur is proud to ha~'e defended freedom and democracy. And
theres lhe aW8reness tllar it is necessary to improve eleclions. ·You ha~le to walk

para a capital, por isso acredito que valeu a pena o que fiz

tlle path lald out by lhe Clean Record law, strenglhen conscientious \Oling, lake

naquele momento. Mas hoje, quando vejo os interesses

opportun/lles Irom lhe opportumSl1C, • he says In any case he thmks 11 was WOlt"

individuais de alguns parlamentares se sobressaindo aos
interesses da população, tenho algum remorso ", afirma.

lhe flgM.
Salviano GUImarães, ",st preSideM 01 lhe LeglslatJve Chamber of lhe Federal
OIStrlCt, eC/IDes Lindberg. ·UndoubledJy, lhe political autonamy of lhe Federal

Ainda assim, o empresário se orgulha de ter defendido a liberdade
e a democracia. Etem a consciência de que é preciso aperfeiçoar a
eleição. "É preciso ir no caminho apontado pela Lei da Ficha Limpa,
fortalecer o voto consciente, tirar espaço dos oportunistas", diz ele.

De todo modo, ele acha que valeu a pena a luta.
Salviano Guimarães, primeiro presidente da Câmara Legislativa do
DF, faz coro com Lindberg. "Sem dúvida, a autonomia política
do OF s6 trouxe benefícios; no entanto, é preciso entender
que o processo democrático tem de ser aperfeiçoado

e acredito que começa pelo fim do jogo de interesses.
A polftica que se faz hoje em Brasilia é muito mais para
as corporações do que para a sociedade. Isso é um erro.
A democracia é para todos ", analisa.

Esse aperfeiçoamento do processo, para Salviano Guimarães, passa
por alguns fatores, como o fim da reeleição. "O poder corrompe.
Quanto mais tempo o político ficar no poder. mais tempo terá para
se tomar refém das benesses dele ". Para ele, também não poderia o

deputado distrital exercer cargos no Executivo. "O deputado distrital
é eleito para legislar e fiscalizar os atos do Executivo.

D/sU/ct only brought beneflts. However one must understand thar lhe democratlc
process must be rmproved and I bebeve lhar Ir begms when the game 01 mteresls
ends. The policy lhar is made roday in 8rasilia 's much more in la~lor of corporations
lhan soc/ety. Thls IS a mistake Democracy IS for everyone. ~ he analyIes.

Como ele pode trabalhar lá dentro e depois voltar ao
Legislativo, sob pena de em algum momento ter de fiscalizar
seus pr6prios atosl", questiona Guimarães.

To SaIVlano Guimarães, 'his per/ecllon process depends OR severallactors.
mcludmg lhe end Df ,e-eleerion. ~Powo, corrupls. The longer one srays In pollt/caf

power. lhe more time they will become a hostage to llleir own blessmgs. To '"m.
W

Ele defende ainda que as campanhas eleitorais deveriam ser
iguais para todos os partidos. "O tempo e a produção deveriam ser
um s6 para todos, porque a corrupção também aparece ali, uma

lhe d/st"ct deputy shoufd nor hold poslr/ons in lhe Executive Branell wThe disUi't
deputy /5 elected /O legislate and DV8rS8e the actions Df lhe ExecutIV8 afanell. Haw
can they can work inside and then retum to the Legislature, unde' lhe pena/lY of ar
some pomt having to monitor lheir own aerionsr asks Guimarães

vez que os partidos menores buscam aliança com os maiores para

He argues rhar e/eerion eampaigns shou/d be equal for a/l partles. MTime and

obter maior tempo. A ideologia, que deveria ser o mais importante,

produerion shou/d be one for ali. because eorruption also appears (here The

fica no esquecimento", explica.

smaller partles seek alljal/ees wich the larger lar more time. The Ideologr. whleh
shou/d be the mast importam. is lhe lelt by lhe

way~

M

he explams.

Contudo, a conquista da autonomia polltica rompeu com uma situação

How8ver. the aehievement of political Bulonomy broke with an uncomfortable

incOmoda de 26 anos de dependência. Durante este perfodo, o Distrito

26-)lear sltuat/on. During this period lhe Federal Distrlcl was ruled by governors

Federal foi comandado por governadores indicados pelos presidentes

appomled by the presidents 01 the Repub!ic and by a commisslon composed Df

da República e por uma comissão formada por senadores que pouco

senators lhat knew lillle Dr nothing sboul lhe Federal Oistrict and lhe des;res of
Ils populatlon 7hal situilrion of dependeney had lo end. The Federal D/sUlcr had.

- ou nada - sabiam sobre o Distrito Federal e os anseios de sua

desp,te rhelr age. lheir idemity formado had tlleir needs. their deslfe lo grow. The

população. "Aquela situação de dependéncia tinha que acabar.

populatton has mer condilions (o walk on lheir own two leet. At th/s pomt. lhe

OOF já tinha, apesar da pouca idade, sua identidade formada, já tinha

polttleal autonomy was welcome because it gave voiee to an entlfe CltY." says
Jofran Frelal elected Federal Deputy m '986.

suas necessidades, seus desejos de crescer. A população já reunia
condições de andar com seus pr6prios pés. Nesse ponto, a autonomia

Also elecled lo lhe Federal Chambor m the lirst Brasilta eleerian, the lawyer
Slgmarmga SeIxas recalls rhe struggle to give a voiee to Brasilta. 7he flrst vierory

polltica foi bem-vinda, porque deu voz a uma cidade inteira", diz

was to wm Federal DistrlCl pollt/eal representation. wirh the elaerion oI depulies

Jofran Frejat, eleito deputado federal em 1986.

and senators who would work on dralting the new eonstitutian. The auronomy

Também eleito para a Camara Federal na primeira eleição com

dlfecllon We. the constltuents, we had much work ahead. a hard job convincing

voto brasiliense, o advogado Sigmaringa Seixas lembra a luta pela

lhar Brasllla needed to have a political'o'oice. Mhe says.

Issue was nol wan. but polltleal represenlatian was an important step ;n thar

voz da sociedade brasiliense. "A primeira vitória foi conquistar

Today, 2J yea's afler conquermg political auranomy. lhe altorney continues

a representação polltica do OF. com a eleição dos deputados e

defemlmg polltlcal r8presentat/on. MPeople must be awale lhal it is in lheir hands

senadores que trabalhariam na elaboração da Nova Constituição.
A autonomia não era causa ganha, mas a representação polltica
foi um importante passo dado nessa direção. N6s, constituintes,
tfnhamos muito trabalho pela frente, um trabalho árduo de
convencimento de que Brasflia precisava ter voz polftica",
afirma ele.
Hoje, 21 anos depois de conquistada a autonomia polltica, o advogado
continua defendendo a representação polltica. "A população tem
que ter consciéncia de que está em suas mãos eleger os bons
polfticos. Quem vende seu voto é um desgraçado que não vé o mal
que está fazendo para Brasflia", afirma Sigmaringa Seixas, sem se
arrepender da luta.
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lo e/eel goOO polttlclans. Anrone who s811s his vole is ignorant and does nol see
lhe harm lhey are domg to Blas/lla.• says Sigmaringa Seixas. wilh no legrels lar
lhe f/ghl

