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Apresentação 
 Este é um relatório físico e financeiro das obras de recuperação de calçadas 
empreendidas diretamente pela Prefeitura Comunitária da SQS 308 (Associação dos 
Moradores). Abrange os serviços executados entre 16 de maio e 23 de julho de 2021, 
véspera da data prevista para o encerramento da gestão da atual Diretoria. Incorpora, 
substitui e amplia o Relatório Parcial anteriormente divulgado, cuja data limite era 
30/06/2021. 

 Dado o vultoso e atípico volume de serviços realizados, de despesas efetuadas e 
doações financeiras captadas ao longo desse projeto, entendemos como necessária a 
elaboração deste relatório administrativo, sem prejuízo das prestações de contas 
normais, constantes dos balancetes da Entidade, onde se encontram todos os 
documentos comprovatórios pertinentes. 

Com este Relatório pretendemos contextualizar e oferecer razoável publicidade 
e transparência às ações realizadas nesta empreitada, voltada a melhorar a 
acessibilidade das calçadas da quadra, reconhecida pela atual gestão, desde a 
apresentação da sua plataforma eleitoral, como sendo a demanda prioritária da nossa 
comunidade, a justificar os extraordinários esforços e recursos financeiros dedicados. 

Brasília, 23 de julho de 2021. 

 

 

Fernando Bassit Costa 
Prefeito Comunitário da SQS 308 
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1 – Introdução 
  

A recuperação de calçadas da Superquadra 308 Sul é a primeira entre as 
demandas da comunidade de moradores, assim reconhecida pela atual gestão da 
Associação de Moradores (Prefeitura Comunitária). 

Em maio de 2020, quando foi anunciada pelo GDF que obras de revitalização nas 
Avenidas W-3 e W-2 seria realizadas, com início previsto para o segundo semestre 
daquele ano, a Prefsul 308 registrou na Ouvidoria-Geral do GDF quatro demandas. A 
primeira destas consistia - contando com a possibilidade de que a calçada contígua à Via 
W-2 pudesse vir a ser reconstruída em modelo diverso do original - em solicitar que as 
lajotas que compunham aquela calçada fossem removidas cuidadosamente, a fim de 
que pudessem ser reaproveitadas na recuperação das calçadas internas da SQS 308. 

Essas lajotas são confeccionadas em concreto misturado a seixos, retirados, na 
década de 1960, época em que a SQS 308 foi construída, do fundo de rios próximos, o 
que não é mais permitido pela legislação ambiental, de modo que o reaproveitamento 
torna-se a melhor solução para a recuperação de trechos danificados, sem ferir-se o 
paisagismo da quadra, haja vista que todas as iniciativas de imitação das lajotas originais 
tentadas ao longo da história da quadra passaram longe de serem consideradas 
satisfatórias, em alguns casos, desastrosas.  

A demanda da Prefsul 308 foi encaminhada pela Ouvidoria-Geral do GDF à 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, onde recebeu parecer favorável. 

A seguir, excerto do Parecer Técnico 118/2020, de 16/06/2020, da SEDUH:  
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O mencionado parecer da SEDUH, por sua vez, reconheceu a necessidade de 
submeter a matéria à apreciação da Secretaria de Cultura - SEC: 

  

A Secretaria de Cultura, por sua vez, manifestou-se também favoravelmente à 
demanda da Prefsul 308, nos termos do Parecer PTIB 001/2021, de 19/03/2021, nos 
seguintes termos: 

 

Em setembro de 2020, a Prefsul 308 dirigiu requerimento à Administração 
Regional do Plano Piloto, a fim de conhecer a real perspectiva de que as calçadas da SQS 
308 fossem recuperadas por meio de obra pública, uma vez que fora anunciado, dias 
antes, em matéria jornalística, pela Administradora, que um amplo levantamento de 
necessidades das superquadras tinha sido realizado e que, de acordo com critérios de 
prioridade por ela anunciados, obras de recuperação de calçadas seriam realizadas em 
várias quadras das Asas Sul e Norte. 

Em resposta à nossa solicitação, por meio da Carta 151/2020, de 18/09/2020, a 
Administradora Regional informou que a situação das calçadas da SQS 308, por tratar-
se de “restauração” de bem protegido por tombamento, sequer constava do processo 
administrativo das demais quadras, o qual se restringia a hipóteses de 
recuperação/reforma de calçadas. 

A partir dessa resposta, as perspectivas de recuperação das calçadas da SQS 308, 
pelo que entendemos, passariam a depender de recursos orçamentários de restauração 
de patrimônio histórico, o que, se por um lado é sinal de reconhecimento do valor 
cultural e histórico da quadra, oferece, por outro, novos desafios. 
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 Apresentamos, a seguir, excerto da resposta obtida da AdmPP: 

 

Iniciadas as obras de revitalização no mês de abril de 2021, as lajotas originais 
que compunham a calçada contígua à Via W2, na Quadra 508 Sul, em conformidade com 
os pareceres da SEDUH e da SEC, foram, de fato, removidas com cuidado e empilhadas 
ao longo da via, onde permaneceram durante algumas semanas, sob os olhares da 
Associação de Moradores que aguardava que as cerca de 1,5 mil lajotas fossem dali 
transferidas para local onde pudessem ser armazenadas e protegidas, enquanto não 
fossem aproveitadas em futura obra pública voltada à recuperação de calçadas internas 
da SQS 308, preservando-se seu modelo original. 

Preocupados com a aparente lacuna existente do processo administrativo, que 
deixou de definir com clareza o órgão que se incumbiria do transporte, armazenamento 
e guarda das lajotas, a Prefsul 308 dirigiu, em 19/04/2021, carta ao Secretário de Obras 
do GDF, expondo a situação de risco de furto que o material se encontrava, inclusive, na 
hipótese de que o impasse administrativo não fosse rapidamente superado, 
manifestando interesse em recebê-las em doação. 

Passados mais alguns dias, foram relatados por moradores e operários da obra 
pública que furtos das lajotas empilhadas ao longo da Via W2 estavam ocorrendo 
frequentemente e em grande escala. Caminhonetes enconstavam, mesmo durante o 
dia, e levavam dezenas de lajotas de uma só vez. Estima-se que entre 200 e 300 lajotas 
tenham sido furtadas ao longo desse período. 

Foi só então que a Diretoria da Prefsul 308 tomou a decisão de, mesmo sem local 
adequado para armazená-las, com recursos próprios, remover as lajotas das margens da 
Via W-2 e leva-las a locais mais protegidos, onde furtos seriam menos prováveis. 

Além disso, em razão de a Associação de Moradores não dispor de local 
adequado e seguro para armazenamento desse material de importância fundamental 
para o atendimento do principal pleito comunitário, foi tomada a decisão de iniciarem-
se imediatamente, sob evidentes sinais de se tratar de iniciativa urgente e necessária, 
obras de recuperação direta das calçadas da Superquadra 308 Sul.  
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2 – Relatório Físico e Financeiro 

2.1 – Trechos executados e pagos até 31/05/2021 (Etapa Preliminar) 

2.1.1 – Apresentação  

 Ao início, sem sinalização clara sobre a possibilidade de uso das lajotas pela 
Associação de Moradores, sem método e equipe de trabalho definidos, foram 
executadas obras experimentais em trechos próximos à Via W-2, onde se encontravam 
empilhadas as lajotas que tinham sido removidas da calçada contígua. 

A progressiva aquisição de confiança de que havia anuência dos responsáveis 
pela obra pública na W2 para com o uso das lajotas pela Associação de Moradores na 
recuperação de calçadas internas da SQS 308, no método de trabalho, na qualificação 
técnica e no bom relacionamento com a equipe de trabalho contratada para essa etapa 
preliminar, mas sobretudo a constatação de que os resultados obtidos atestavam uma 
relação de custo-benefício excelentes nos encorajaram a seguir adiante.  
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2.1.2 – Tabela descritiva 

Recuperação de Calçadas 

Etapa Preliminar – Trechos Executados  

Obs - Nesse início, experimental, não foi divulgado antecipadamente no grupo de 
notícias da Associação croqui, com a identificação dos trechos orçados, nem havia sido 
iniciada a campanha de arrecadação comunitária, vinculada a trechos específicos. Por 
isso, os recibos até então fornecidos não mencionam os nomes dos trechos de calçada 
identificados no Croqui #0. 

Trecho 
Identificação 

Trecho 
Descrição 

Valor 
pago 
(R$) 

Recibo 
Serviço 

P-01 e P-02 Bloco I – Banco ECRR – Mod. 2 nichos árvores 250 RAI-1 
P-01 e P-02 Cpl Bloco I – Banco ECRR – Mod. 2 nichos árvores 300 RIC-1 
P-03 Bloco I – Banco Ficus Ret. - Mod. nicho árvore 0 Item 3 
P-04 Bigbox- Modelagem de 3 nichos de árvore 0 Item 1 
P-05 Bigbox-Posterior do banco- Mais 2 fileiras lajotas 0 Item 1 
P-06 Bigbox-Frente do banco- Recup. 30m² 0 Item 1 
P-07 Bloco I – Prum 03-04 - Mod nicho árvore 0 Item 3 
P-08 Extremidade Norte Bloco I – Rec. Atalho 0 Item 2 
P-03 a P-08 Pagamento Primeira Parcela 1.500 ROG-01 
P-03 a P-08 Pagamento Segunda e Última Parcela 500 ROG-02 
P-09 Bloco G – Próx. Lixo Verde – Mod. Nicho árvore 0 Item 1 
P-10 Bloco G – Banco Palm. Imp. – Mod. Nicho árvore 0 Item 1 
P-11 Conserto entorno tampa de caixa – Ficus Retorc. 0 Item 2 
P-12 Demolição nicho árvore inservível 0 Item 2 
P-09 a P-12 Pagamento Integral 500 ROG-03 
P-13 Bloco G – Palm. Imp. – Atalho 0 Item 1 
P-14 BigBox-Pão de Açúcar – Atalho (1ª fileira) 0 Item 3 
Lag-1 Lado Sul - Nicho árv. 1 – Trecho passarela/escada 0 Item 1 
Lag-2 Lado Sul - Nicho árv. 2 0 Item 1 
Lag-3 Lado Sul - Nicho árv. 3 0 Item 1 
Lag-4 Lado Sul - Nichos concretrados transf. Lajotas 0 Item 1 
Lag-1 a Lag-4 Pagamento Integral 2.050 ROG-04 
Lag-5 Lado Norte - Nicho árv. 1 0  
Lag-6 Lado Norte - Nicho árv. 2 0  
Lag-7 Lado Norte - Nicho árv. 3 0  
Lag-8 Lado Norte – Nivelamento acesso pelo Bloco E 0  
Lag-5 a Lag-8 Pagamento integral 2.150 ROG-05 
Lag-9 Lado Nordeste - Cpl 0 Item 2 
P-13, 14 e Lag-9 Pagamento integral 1.000 ROG-06 
- Transporte lajotas 150 EDI-1 
Total  14 P + 9 Lag = 23 Trechos preliminares 8.400 - 
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2.1.3 – Croqui #0 
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2.1.4 – Recibos emitidos referentes a pagamento por serviços na etapa 
preliminar (até 31/05/2021) 

2.1.4.1 – Síntese 
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2.1.4.2 – Recibos 
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2.2 – Trechos orçados entre 1º/06/2021 e 23/07/2021 

 2.2.1 - Apresentação 

 A partir de junho, ficou evidente que os recursos financeiros ordinários da 
Associação não seriam suficientes para cobrir todas as despesas necessárias para a 
recuperação das calçadas no curto prazo, como as circunstâncias impunham. 

 Foi lançada no grupo de notícias da Associação uma campanha de arrecadação 
de doações, que poderiam ser vinculadas ao financiamento de trechos específicos. 

 Para tanto, foi elaborado e divulgado um croqui inicial, contendo 31 trechos de 
calçada, no qual figuravam os valores dos serviços orçados. 

 Posteriormente, tendo em vista que os trechos que figuravam no Croqui #1 eram 
muito extensos e de custo elevado, foi elaborado o Croqui #2, fracionando os trechos 
inicialmente apresentados e acrescentando outros, composto pelos Trechos 32 a 46, 
com valores até R$600, o que facilitou a captação de doações.  

 Na medida em que as obras evoluíam, os croquis com valores dos respectivos 
orçamentos de serviços também se prestaram a orientar a comunicação com a equipe 
de trabalho e também os álbuns de imagens sobre os trechos, independentemente de 
os trechos virem a ser contratados. 

 O Croqui #3, último divulgado no mês de junho, contém a localização aproximada 
e os valores orçados dos Trechos 47 a 108. 

 No mês de julho, prevaleceram as doações abertas (desvinculadas de trechos 
específicos) tendo sido divulgado o Croqui #4, apenas ao final do período, contendo os 
Trechos 109 a 156. 
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2.2.3 – Croquis divulgados (Whatsapp – Grupo de Notícias) 

- Croqui #1 – Trechos 1 a 31 

- Croqui #2 – Trechos 32 a 46 

- Croqui #3 – Trechos 47 a 108 

- Croqui #4 – Trechos 109 a 156 (Divulgado ao final dos serviços) 

 

A seguir, os Croquis #1, #2, #3 e #4: 
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2.2.3 – Link para imagens dos trechos no Google Drive 

      Cada trecho de calçada orçado possui um álbum identificado com o seu rótulo no 
Google Drive, onde imagens (fotos e vídeos) desses trechos podem ser visualizadas. 

      Nos trechos executados, pode ser acompanhada a situação antes, durante e após a 
execução da obra. 

      As imagens também se prestam a comprovar a execução física dos serviços. 

      É o seguinte o link para as imagens dos trechos orçados nos Croquis #1, #2, #3 e #4. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NfBMjEiLoHdr3u0f7fcLZZyZCu8w
QNfL?usp=sharing 

 

  



28 
 

2.3 – Trechos executados e pagos entre 1º/06/2021 e 23/07/2021 

2.3.1 – Apresentação 

 No mês de junho, foram executados serviços de recuperação de 64 (sessenta e 
quatro) e no mês de julho 55 (cinquenta e cinco) trechos desnivelados ou danificados, 
bem assim a construção de alguns “atalhos” e modelagens de nichos de árvores, cada 
um deles identificado por um nome (rótulo) que pode ser visualizado num dos croquis 
e também no álbum de imagens, no Google Drive. 

 Muitos desses trechos foram executados com recursos de doações vinculadas, 
recebidas de associados, parte delas direcionada a trechos específicos, outras abertas. 

 A tabela, a seguir, lista os trechos executados, o setor (normalmente o bloco ou 
escola mais próxima), o croqui onde se encontra identificado e orçado, indica os valores 
pagos (não necessariamente os que foram orçados, em razão de na execução ter-se 
constatado a necessidade de redução ou ampliação do trecho), os respectivos recibos 
onde os pagamentos constaram, e informa também se os trechos foram financiados por 
doações vinculadas de associados, e destes, o respectivo bloco e apartamento do 
doador. 
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2.3.2 – Tabela descritiva 
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2.3.3 – Recibos referentes a pagamentos por serviços de 1º de junho a 23 
de julho de 2021. 
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2.4 – Outras despesas  

2.4.1 – Apresentação 

 Além das despesas com serviços, a recuperação de calçadas, além de lajotas 
(estas sem custo, por terem sido reaproveitadas a partir da calçada contígua à Via W2), 
demanda: 

- grande quantidade de areia, utilizada no nivelamento do terreno onde as lajotas 
se assentam. 

- cimento, sobretudo para o rejunte seco entre lajotas, feito em mistura com 
areia, mas também para a confecção de uma calçada (em frente ao Supermercado 
BigBox), conserto em torno de tampas de águas pluviais e também para acabamento de 
alguns trechos de calçada. 

- contêineres de entulho em considerável quantidade. 

- outros (ferro, tarugos etc.) 

 A seguir, uma tabela contendo essas outras despesas realizadas. 

 

2.4.2 – Tabela descritiva de outras despesas, além de serviços, realizadas 
em maio e junho/2021, em recuperação de calçadas 

 

 
 



43 
 

2.5 – Doações recebidas 

2.5.1 – Apresentação 

 Foram muitas e muito bem-vindas as doações recebidas dos moradores 
associados, que foram fundamentais para o êxito do projeto. 

 A seguir, a lista das doações vinculadas a trechos específicos, todas estas  
efetivadas ao longo do mês de junho. 
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2.5.2 – Doações vinculadas – Tabela descritiva 
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2.5.3 – Doações abertas – Tabela descritiva 
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2.6 – Relatório financeiro sintético (de 16/05 a 23/07/2021) 

2.6.1 – Receitas direcionadas à recuperação de calçadas 

  R$ 
Contribuições atrasadas, recebidas em maio/2021 21.740 
Doações vinculadas recebidas 8.550 
Doações abertas recebidas 5.600 
Receitas ordinárias aplicados no projeto 6.603,99 
Total (R$) 42.493,99 

 

2.6.2 – Despesas realizadas com recuperação de calçadas 

 R$ 
Serviços na etapa preliminar (maio/2021) 8.400 
Serviços nas demais etapas (junho e julho/2021) 26.790 
Outras despesas 7.303,99 
Total (R$) 42.493,99 
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3 – Análise 

Por vias que o destino nos conduziu, o Caixa da entidade, que se encontrava ao 
final do mês de abril quase sem nenhuma reserva, recebeu em maio de 2021 aportes 
significativos de recursos financeiros, advindos da quitação de contribuições atrasadas, 
havia vários meses, por parte de três condomínios, que remontaram, somadas, 
R$21.740,00 (vinte e um mil e setecentos e quarenta reais). 

Uma etapa preliminar de obras, realizadas no mês de maio, inicialmente nas 
proximidades da Via W-2, em que foram testados os métodos de trabalho e também a 
qualificação técnica e a viabilidade de bom relacionamento contratual com uma equipe 
de profissionais que prestara serviços na obra pública de revitalização da W2, gerou 
resultados extremamente satisfatórios, que nos encorajaram a seguir adiante, tendo 
sido a etapa de recuperação da Praça do Laguinho a etapa que ratificou o acerto da 
decisão tomada, de modo que passamos a realizar orçamentos estimativos para 
recuperação de calçadas na quadra inteira. 

O valor total dos orçamentos, abrangendo 31 trechos, superava muito a 
disponibilidade de recursos financeiros, de modo que uma campanha de arrecadação, 
mediante “apadrinhamento” de trechos de calçada foi lançada no grupo de notícias 
(Whatasapp) da Associação de Moradores, recebendo, de pronto, várias generosas 
ofertas por parte de associados.   

Um segundo e um terceiro croquis foram lançados, totalizando, até o final de 
junho, 108 trechos de calçadas por toda a quadra foram objeto de orçamento, 89 destes 
executados, 28 financiados por doações vinculadas de associados. 

No mês de julho, um quarto croqui foi gerado, com mais 47 trechos, 38 deles 
executados. Não houve doações vinculadas em julho, apenas doações abertas. 

 

4 – Conclusão 

Foram despendidos, até o dia 23 de julho, R$42.493,99, pela Associação de 
Moradores, em recuperaçao direta de calçadas na SQS 308.  

Além dos serviços, foram gastos cerca de R$4 mil com areia, material essencial 
para o nivelamento de terrenos. Foram consumidos nas obras, nesse período, 785 sacos 
de areia, cada um com 20 kg, totalizando 15,7 toneladas desse material. 

Outro gasto substantivo inerente aos serviços: foram alugados até 23/07/2021, 
8 contêineres para depósito de entulho, perfazendo uma despesa de R$2,4 mil. 

Até o final de julho, 142 trechos de calçada foram executados, 28 deles 
financiados por doações vinculadas. 

Trechos críticos de acessibilidade praticamente foram riscados do mapa. Fomos 
muito além do que de início imaginávamos que conseguiríamos. 
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O critério de escolha das áreas prioritárias para recuperação, num cenário 
limitado de lajotas originais disponíveis, foram as de maior circulação de pedestres, 
combinadas ao perigo que representavam para estes. Assim, receberam atenção 
especial as quatro calçadas perimetrais (Oeste, Sul, Leste e Norte), a Praça do Laguinho, 
a Praça da Igrejinha, a Praça dos Cogumelos, os acessos da Escola-Parque, da Escola-
Classe, do Jardim-de-Infância, da Biblioteca Comunitária, da Banca e sede do futuro 
Centro de Atendimento ao Turista. 

Os resultados alcançados nesse projeto são motivo de orgulho e comemoração 
para a nossa comunidade, que demonstrou o grande apreço que temos pelo espaço 
público da SQS 308, além da capacidade de ação coletiva, institucional. 

Contudo, as calçadas originais da 308 Sul precisam ser bem cuidadas e 
protegidas, sobretudo pela difícil recuperação, em caso de danos. Caso não se descubra 
um método de fabricar lajotas com textura parecida, a recuperação de trechos 
danificados só se faz possível mediante um processo de “autofagia”, em que lajotas são 
retiradas de trechos ou locais menos importantes, e instaladas em outros, onde são mais 
necessárias. 

Entendemos ser preciso, URGENTEMENTE, sinalizar de modo ostensivo 
(infelizmente) e até bloquear fisicamente alguns pontos da quadra (lamentavelmente), 
com vistas a eliminar o tráfego de veículos pesados (sobretudo caminhões) e minimizar 
o tráfego, mesmo de veículos leves, sobre as calçadas da SQS 308, para que o esforço 
comunitário em recuperá-las não tenha validade muito breve. 

Para tanto, precisaremos contar com apoio do Poder Público, sobretudo dos 
órgãos responsáveis pela tutela do patrimônio cultural do Distrito Federal. 

Escolas, condomínios, motoristas de caminhões e ônibus, empreiteiros, polícia 
militar, administração regional, concessionárias de serviços públicos e tantos outros 
precisam, em primeiro lugar, estar cientes de que as calçadas da SQS 308 são patrimônio 
cultural do Distrito Federal e precisam da colaboração de todos nós para serem 
preservadas. 

Ainda há muito a conquistar, mas substanciais melhorias funcionais e estéticas 
foram alcançadas, não somente para nós moradores, principais beneficiários, mas 
também para a nossa cidade. Os que passam, trabalham, visitam e visitarão a SQS 308 
nos próximos tempos poderão desfrutar de melhor acessibilidade e de um paisagismo 
mais agradável, a partir das obras realizadas. 
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