
MEMÓRIA DE REUNIÃO 
 

Esclarecimento inicial: 
Esta Memória de Reunião é a transcrição de anotações feitas no decorrer das 
reuniões preparatórias do PPCUB, entre 10 e 13 de março últimos. As 
anotações exibem uma leitura dos acontecimentos, tomada “no calor do 
momento”. Dada essa condição, alguns detalhes das reuniões podem não ter 
recebido o destaque que, na opinião de outros participantes, teriam merecido. 
Mais ainda: muitas das anotações, porque feitas em tópicos rápidos, podem 
não ser compreendidas pelos que não estiveram presentes. Repito: trata-se de 
uma leitura, dentre outras possíveis.  
Em que pese essa ressalva, esclareço que procurei ser fiel ao que vi e ouvi, e a 
equipe tem uma postura de abertura às contribuições e correções que 
porventura sejam encaminhadas por escrito. Caso alguma retificação seja 
necessária, peço o favor de entrar em contato pelo e-mail do PPCUB (link 
neste site).  
Lembro que, por ser um resumo do que foi visto e ouvido, esta Memória de 
Reunião não tem a intenção de esgotar o tema, e sugestões de complementação 
serão bem vindas. Nossa intenção, com essas anotações, foi tão somente 
oferecer um resumo das discussões, antes mesmo do prazo necessário para a 
transcrição do material gravado. 
 
Maurício Guimarães Goulart 
Diretor do Conjunto Urbanístico Tombado 
SUPLAN/ SEDUMA 

 
 
Plano de Preservação – Reunião preparatória – Asas Sul e Norte 
10/03/2010 – início 19h30 
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� Sobre o regimento: problemas (iniciada leitura aproximadamente às 19h30) 

o Caráter consultivo: ata na internet, regimento 
o Só 10 inscritos 
o Esclarecimentos “a critério da coordenação” 

 
� Sobre o PPP: 

o Reunião preparatória aconteceu? Onde e como se convocou? Quem 
participou? 

 
� Sobre a licitação: 

o Conselho Comunitário da Asa Sul fez representação contra a licitação, 
não foi considerada 

o Plano feito por empresa do RS é farsa. 
o Sugestão: suspender plenária 

 



� Esclarecimentos: 
Reunião + audiência + reunião + audiência 

(Diagnóstico)  (Prognóstico) 

 ↓  
Projeto de lei 

Audiência geral 
(todas as RAs) 

 
 

� Sobre a organização da participação popular: 
o Até quando seremos ouvidos? Especificar os momentos. 

 
� “precisamos de um governo mais estável para tomar decisões tão importantes...” 

o “o patrimônio é vivo...” 
o “colocar em votação!” 
o “primeiro ver, depois criticar” 
o “tombada, mas não congelada” 

 
� A reunião não discutirá propostas, mas sim a metodologia do Plano; comunidade 

deve conhecer a proposta 
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� IHG:”Brasília já tem um Plano de Preservação” 

o PDL (Plano Diretor Local) precisa, para atualizar norma 
o PPSH não é pensado para Brasília 

 
� IPHAN 

o PPSH é previsto sim, para Brasília (conforme Port. 299) 
o PPSH é importante para planejamento regional, e para o planejamento da 

metropolização de Brasília 
 

� “usar esta reunião como reunião preparatória” (sugestão foi dada várias vezes) 
 
� Tânia Battella: problemas 

o Não se percebem os critérios para convidar a comunidade: quem são as 
representações da comunidade? 

o Comunidade desconhece o objeto da discussão 
o Debate não deveria ser seccionado por áreas físico-territoriais 
o PP está disponível? Informativos, cartilhas e folhetos (conforme Plano de 

Participação da População) cadê? 
o Insistência em justificar o Plano de Preservação com o PDOT: 

“determinação de um instrumento de planejamento que está sob 
suspeição”. 

o Pessoas chamadas em cima da hora 
o Viemos ouvir / debater o quê? 
o Transforme a plenária em preparatória 

 
� VLT, puxadinhos... 

o O VLT está no Plano de Preservação? 



 
� Natanry:”qual é a dificuldade de transformar a plenária em preparatória? (Eliana 

aceitou) 
� Armando: “é ou não é uma reunião plenária? Responda!” 

Rejane: “não é uma reunião plenária. Será uma reunião preparatória para a 
audiência pública” 

� Rafael iniciou a apresentação às 21h03 
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� Fala Rafael: 

o Caráter simbólico da capital 
o Documentos de Lucio Costa são pressupostos. 
o Não é só PDL, tem alcance muito maior 
o Planos devem dar respostas aos Relatórios da UNESCO, sob pena de 

exclusão de Brasília da Lista do Patrimônio Mundial 
 

� Abrangência: 4 RAs 
o Definição da área de entorno (AIP), uma das formas de preservar o céu e 

a linha do horizonte 
� Diretriz conceitual: Cartas Patrimoniais, recomendações do IPHAN 
� Por que fazer regionalmente? Para reconhecer peculiaridades locais 
� Momento atual: reconhecer atributos e valores, para que a próxima geração 

possa conhecer Brasília 
� Conteúdo: - PGT, PPP; - reunir todos os instrumentos, formulando uma base 

para a gestão do Plano 
o Diagnóstico, Prognóstico (propostas); Projeto de Lei 

� Diagnóstico: ficha de análise dos setores 
o Relatório do Plano Piloto, Brasília 57/85, Brasília Revisitada, GT 

Brasília 
o Compilação da legislação incidente sobre cada setor 
o Demandas da população 

� Objetivos da participação da população 
� Reuniões plenárias do diagnóstico: é o momento atual? 
� Audiências públicas (3) 

o Diagnóstico 
o Prognóstico 
o Plano todo, incluindo Projeto de Lei Complementar 
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� Fala Décio: 
� Pressupostos da preservação: 

o Patrimônio de Brasília é do interesse de todos 
o Construção por espaço de todos 
o Paisagem natural e cidade 
o 50 anos: início de uma cidade 

� Abrangência (hoje): Asas norte/sul, 40 setores, alguns selecionados para 
apresentação, todos examinados (apresentação ppt, setor por setor) 

 



DEBATE 
 

� Armando: 
o Fica de fora a existência prévia de Planos e normas  
o Enumerar as agressões à cidade (seria vantajoso) 
o CCAS quer que governo conscientize população, com campanhas 

envolvendo políticos e empresários 
o Calendário apresentado ignora crise política; pede revisão do cronograma 
o Atenção para gestão: GDF chutou o Conselho de Preservação 
o Rever o transporte urbano da cidade 
o Desconsiderar o prazo para envio À CLDF, pois o que importa é uma 

discussão maior com a real participação da população 
 

� Artur: 
o Diagnóstico aponta problemas que o GDF ignora 
o Desconformidades: haverá demolições? 
o Contribuição da população será registrada e divulgada? 
o Como o Plano de Preservação solucionará essa questão?  

 
� Rafael / Décio 

o Contribuição da população constará nas fichas dos setores  
o Ajustes no cronograma 
o Problemas institucionais na gestão fazem parte do Plano  
o Desconformidades são tema espinhoso, mas deve ser 

discutido/enfrentado 
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� Benedito 

o Lago Sul/Norte deviam fazer parte da área tombada 
o Área não tombada que o PDOT aprovou está sob suspeição: vegetação, 

nascentes...;  
o Gabaritos fora podem prejudicar a área tombada 
o O que o grupo de estudos está fazendo para reverter essa situação na área 

não tombada? 
o Gostaríamos que fossem cumpridas as normas do tombamento 
o PDL basta para resolver problemas 
o Apresentar projetos para resolver problemas de estacionamento na área 

central 
o Expansão do Setor Sudoeste (Q. 500): pede revisão do PDOT 
o Sugere a inclusão dos Lagos na Poligonal Tombada 

 
� Briane: 

o Proposta de GT Brasília incluía toda a linha de cumeada; relatórios da 
UNESCO também 

o Optar por cidade com mais espaço público do que privado implica em 
proteger a paisagem, próxima e distante 

 
� Heliete Bastos (moradora e representante do Conselho Comunitário da Asa Sul) 

o Parabéns pelo diagnóstico 
o Ausência de fiscalização 



o Pousadas nas 700: GDF tem ignorado 
o Puxadinhos: faltou no diagnóstico 
o Plano não vai resolver a maioria dos problemas, não haverá demolições; 

Plano provavelmente chancelará alterações 
o Reuniões preparatórias! 
o Algumas questões são inegociáveis! 
o Discutir a questão da via interbairros e o seu impacto na área tombada 

 
� Wildemar 

o Diagnóstico retrata a realidade da área tombada 
o Problemas: asfalto, calçadas, redes de águas pluviais, falta de 

estacionamento, pousadas, comércios irregulares, falta de fiscalização, 
gramados malcuidados (Igreja Dom Bosco) 
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� Leiliane Rebouças (moradora da Vila Planalto) 

o SEDUMA: por que Vilas não estão no informativo? Apresentem na 
Plenária 

o Irregularidades na Vila se devem à ausência de política de preservação 
local e nacional 

o Coloca (indignada) a ausência das áreas residenciais da Vila Planalto, 
Vila Telebrasília e áreas do Torto no informativo do Plano de 
Preservação. Como serão consideradas essas áreas nesse trabalho do 
Plano?  

o Espera que Brasília não entre na Lista do Patrimônio em risco (LPM em 
Perigo) 

 
� Décio / Eliana explicaram e desculparam-se 
� Yuriê (Movimento das bicicletas) 

o Como credenciar entidades para participar 
o Na reunião, definir datas das plenárias 
o Divulgar material de hoje no site 
o Parar licenças até Plano ficar pronto [longos aplausos] 
o Pede padronização das calçadas dos comércios 

 
� Jane Jucá 

o Utilizar linguagem de Lucio Costa – ”cidade-parque”, com autoria – é 
importante para educar a população 

 
� José Maria 

o Caráter e moral não acompanharam avanços tecnológicos 
o Laudos da CAESB sobre fósforo no Lago Paranoá não foi considerado 

no PDOT 
o “Vale do Pum Eterno” – refere-se às áreas onde funcionam as Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETE Sul e Norte) 
o Inquérito 650 
o Plenárias: teatro? 
o Existem estudos de impacto de vizinhança para a implantação do VLT na 

W3? 
o VLT: 5000 árvores a menos; fiação; EIV 



 
� Armando 

o GDF deve fazer reflexão crítica! 
 

� Renato (Movimento das bicicletas) 
o Questão dos puxadinhos nos comércios locais não foi abordada na 

apresentação do pré-diagnóstico  
o Puxadinhos: multa é como pagamento de aluguel 
o Problemas de acessibilidade 
o Setor Noroeste invade 
o Falta de ciclovia, invasões na orla do Lago 
o Falta de acessibilidade para bicicletas 
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� Rafael 

o Diagnóstico é isento 
 

� George da Guia 
o Falta leitura-síntese: o que vejo? De onde vejo? 
o Considerar no diagnóstico a cidade global – uma leitura do todo e 

não só das partes da cidade 
o Pensar numa forma de participação mais direta (sugestões: Blog e 

comissão de acompanhamento com representantes da comunidade) 
o Setorização prejudicou a leitura 
o “concepção urbanística”: rever; é 

urbanística/paisagística/arquitetônica 
o Rodoviária, com 500/700 mil pessoas por dia, tem impacto 
o Mercado imobiliário e de terras precisa entrar no estudo: construiu-se 

o Setor Noroeste antes de completar Asa Norte 
o Demandas: órgãos públicos, ONGs, etc 
o Mapa das escalas é problemático: escala bucólica! 

 
� Tânia Battella 

o Não deram o diagnóstico: qual é a “doença”? Apresentar com base nos 
instrumentos de tombamento (Decreto 10829, Portaria 314, Brasília 
Revisitada): compatível/incompatível 

o Resgatar áreas públicas,  
o Novas ocupações no Guará 
o Leitura do cidadão comum ficou prejudicada porque diagnóstico não 

elucida a “doença” 
o Sugestão: avaliação da “doença”, identificar confrontando com a 

legislação de tombamento (comparar) 
o Problemas no SMAS 

 
� Rafael 

o Relatório do PP, Brasília 57/85, etc. são documentos de referência 
o Fichas ficarão disponíveis quando o diagnóstico for concluído 

 
� Hamilton Figueiredo 

o 700 sul é área residencial ímpar no mundo – descaso/conivência sobre 
uso do espaço aéreo e espaço físico 



o Há uma total ausência do Estado e da fiscalização nessas quadras 
o As áreas verdes comuns estão sendo ocupadas e deformadas totalmente 
o Invadiu porque vizinhos invadiram: sensação de insegurança 
o Irregularidades encostadas nos palácios 
o PDOT: suspeição sobre a SEDUMA, ingerência política 
o 700 são “quadro de Portinari”: acabar com prostíbulos 
o W2: espaço exíguo para pedestres 
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� Vera Ramos 

o Objeto de tombamento são escalas urbanas, então a compartimentação 
por setores prejudica a leitura: considerar isto 

 
� José Maria 

o Comentários emocionados sobre o VLT 
 

� George da Guia 
o Proposta: criar Comissão de acompanhamento, incluindo nela 1 

representante eleito em cada reunião, como forma de responsabilizar a 
comunidade na condução do Plano de Preservação 

 
� Yuriê (apresentou perguntas por escrito) 
 
� Rejane 

o Material de hoje estará no site amanhã 
 


