
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 – Plano Piloto – Zona Central 
13/03/2010 
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� Giselle abre a reunião: 

o Plano aguardado há 10 anos; 
o Definir claramente as diretrizes de tombamento; 
o Apresenta credenciais: trabalho no GDF há 26 anos, foi entrevistada pela 

equipe do GT Brasília (à época). 
 

� Heliete: questão de ordem 
o Algumas pessoas não puderam participar antes; faz relato, chamando 2 

vezes as reuniões de “planárias”, mas corrigiu para preparatórias. 
o Não houve apresentação sobre Vila Planalto, Vila do Torto, Vila 

Telebrasília; área de tutela, parque Sucupiras. 
o Aprovado 4ª-feira “pré-diagnóstico”, “reunião preparatória”; 
o Regimento não foi alterado na 5ª-feira; 
o Regimento apresentado 6ª-feira no Cruzeiro (versão com alterações, 

algumas questionáveis); 
o “pré-diagnóstico” “5 no mínimo”: fez-se votação rápida, auditório só 

tinha 6 moradores, o resto era governo. 
o Administrador retirou-se para ir a outra reunião. 
o Chefe de gabinete disse que SEDUMA faria os convites, e fato era que 

havia poucos moradores. 
o Candangolândia só tinha 2 moradores. 
o Dúvidas sobre Regimento serão apontadas oportunamente. 
o Dúvida: aprovam outro Regimento? Quantos teremos? Qual valerá? Será 

aplicado às plenárias que virão? 



o Questiona 
o 100 cartas são irrisórias para um tema como este; gastou R$ 72,00 para 

imprimir cartazes. 
o Usar jornais na mesma proporção das obras do GDF, ônibus, TV. 
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o Arquiteto buscou resolver problema da creche Cruzeirinho: não 

deveríamos tratar problemas pontuais nesta fase. 
o E-mail da Administração Regional: responder que não se deveria tratar 

de vilas hoje, e sim Zona Central. 
 

� Giselle 
o SEDUMA e RS não fazem o Plano sozinhas; Regimento traz 

contribuições das reuniões anteriores, mas está aberto; o mais 
importante é a discussão, não o regimento. 

o Não poderíamos simplesmente abrir e todos falarem; está sendo feita 
uma “aproximação” com os problemas ninguém é infalível. 

o Preocupações específicas também vão ser anotadas.  
 

� Eude (Vila Telebrasília). 
o Vila Telebrasília só recebeu carta ontem (presidente da Associação) 
o Vila está toda irregular: Giselle esclarece que NGBs existem; 
o Obras de sistema viário no Zoológico estão provocando o assoreamento 

do lago. 
 

� Natanry: questão de ordem 
o Faixa “Bem vindo à Bela Candangolândia” 
o Pessoas abordadas desconheciam a reunião; 
o Questão de ordem: quando o governo quer convocar carro de som passa 

anunciando; não houve divulgação. 
 

� Tânia Battella: é o mesmo Regimento que recebemos? (não) 
� Leitura do Regimento – versão hoje cedo – com sugestões incorporadas no 

Cruzeiro – alterações feitas na hora 
� Propõe não haver credenciamento, apenas inscrição para falar [acatada] 
� Caráter consultivo: a partir de quando será deliberativo? 
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� Giselle 

o São reuniões e não audiências públicas; reuniões de caráter deliberativo 
(por exemplo CONPLAN) 

o Plano de participação da população: representatividade X participação 
direta. Em que momento haverá acatamento ou não? Constam na LODF 
e PDOT as reuniões deliberativas. 

o Haverá momento de revisão do projeto de lei, aí todas as entidades 
poderão deliberar? 

o Só haverá deliberação nos órgãos colegiados, ou seja, é representativo, e 
não participativo. 

o Questiona autoridade moral da SEDUMA: deveria aguardar resolver 
PDOT; “é uma provocação! Está tudo comprometido [Giselle tenta 
explicar e Fernando aponta o dedo, interrompendo] 



o Giselle diz que equipe tem orgulho do PDOT que foi encaminhado à 
CLDF, e não tem qualquer participação nas alterações posteriores. 

o Sugestão da platéia: votar as propostas do Plano (?); sugestão será 
encaminhada à SEDUMA. 

 
� Sugestão: publicar no site tanto a ata (em até 30 dias) quanto à memória de 

reunião (em até 10 dias) e lista de presença. 
� Sugestão: que nenhuma outra reunião aconteça antes desses prazos. 
� Armando: divulgação falha; Candangolândia com poucas participantes, reuniões 

apenas consultivas, é desrespeito à população. Propõe que contribuições não 
aceitas sejam todas justificadas; Giselle argumenta que isso foi feito no PDOT, 
Armando a contradiz; diz que reuniões plenárias acabaram sendo feitas pelo 
Legislativo, não pelo Executivo, que não as fez adequadamente em sua opinião. 
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� Suely reforça a sugestão de Armando: justifica as sugestões não acatadas! 
� Regimento é para todas as reuniões? [proposta era ser só desta reunião, mas 

pode servir de base para as demais] 
� Votação: regimento adotado nas demais reuniões públicas, exceto Audiências 

Públicas (que têm Regimento próprio). 
� Briane 

o Nomeia responsáveis pelo início da preservação de Brasília, 1979: 
Aloísio Magalhães (Fundação Pró-memória), Walter Magalhães (criador 
do APDF), Coutinho (UnB); 

o Propostas: slides (= todos os dias); 
o Brasília: impulso à economia do país; 
o Se conseguirmos manter a cidade, em 50 anos, a ponto de ser conhecível 

desde os satélites, é esta a nossa tarefa com relação às gerações futuras: 
garantir que conheça Brasília e sua história/trajetória. 

 
� Luiz Merino 

o As cidades guardam seus documentos fundacionais em templos, lembra 
o “relatório do Plano Piloto”, de LC. 

o Mapeamento: todos os lotes (mais de 22.000) georreferenciados, com 
diversas informações; contraste são as invasões; 

o Apresentação Power Point. 
o Fez certas indicações para o futuro; 
o Setor Hoteleiro: propõe discussão sobre a possibilidade de habitação 

coletiva. 
o Briane propõe discussão sobre a qualidade arquitetônica (e qualidade da 

relação com o espaço público) 
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� Pergunta da platéia (Natanry): “não há norma nesse sentido?” 
� Merino: “houve no início do século XX, comissões de embelezamento urbano; 

depois deixou de existir”. 
� Onde está a falha? 
� Briane: “mentalidade não se muda burocraticamente”. 
� Natanry: “quem seria o juiz?” – Briane: “todos nós!” 
� Jane: deve haver debates constantes 
� Luiz Merino 



o Problema de circulação entre os setores centrais; 
o CONIC x Conjunto Nacional; 
o Rodoviária falta de integração vertical; muito boa obra de arquitetura, 

urbanismo e rodoviarismo. 
o Esplanada: eixo barroco (ponto de vista), mas sem o “Palácio de rei” na 

pasta/foco, e sim a “casa do povo”. 
o Plano deve estabelecer regras para eventos na Esplanada. 

Estacionamentos também, pois são permanentes. 
o Quiosques são importantes, mas seu aspecto deve ser bom 

(padronizado); [alguns comentários da platéia, contra e a favor] 
o Praça do Buriti: poder local, simbolicamente; precisa ser valorizado esse 

simbolismo. 
o Centro de convenções: ocupação transversal é indesejável, bastam os 

dois existentes. 
o Feira da Torre de TV: caráter gregário. UNESCO recomendou que a 

Feira fosse organizada (em 1994). 
 

� Briane: Fundo documental UNESCO; 
o Brasília está propondo que seu fundo documental seja considerado 

Patrimônio da Humanidade. 
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DEBATE 
 
� Heliete 

o Pergunta da platéia: leis inconstitucionais que desvirtuaram a cidade, 
aparecerão no diagnóstico? 

o Qual instrumento do Plano garantirá a preservação? 
o Propõe acabar com a SEDUMA, pois ela não cumpre com seu papel; 

depois se desculpa e corrige; acabar com a AGEFIS. “A AGEFIS é que 
não serve para nada!” [quando fala de acabar com a SEDUMA, recebe 
aplausos de algumas pessoas, entretanto, quando se refere à AGEFIS, o 
aplauso é bem menor]. 

o Alerta que quiosques são necessários, mas “está virando uma bagunça”. 
o Moção de 2008 e outra, de 14/01/2009 (reitera necessidade de resposta): 

sobre a definição do entorno do bem tombado; destaca que IPHAN pode 
elaborar e que SEDUMA não respondeu. 

 
� Júnior (Sindicato dos Arquitetos): pede à mesa que controle o tempo, para 

garantir a todos a palavra. 
� Maria Madalena: “excelente exercício de democracia, ao qual não estamos 

acostumados”. 
o Área técnica, que respeito, está em meio a um processo sob suspeição, 

porque vinculado ao PDOT, que está sob júdice “terremoto 
institucional”. 

o Órgãos públicos dão respostas dúbias, inclusive SEDUMA e IPHAN. 
o Vício inicial: só iniciar após ampla divulgação; sem se preocupar com 

prazos. 
 

� Noely 



o PPCUB deveria ser o princípio para o PDOT: inverte-se a ordem. 
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o Conservação dos espaços públicos é decadente; poder público, que 
deveria multar os particulares, não faz nada. 

o Museu: agressão absurda, Niemeyer que me perdoe, ninguém questiona 
Niemeyer em Brasília [apalusos], piso deveria ser mais permeável; faz 
diversas críticas aos projetos de Oscar Niemeyer. 

o Não estamos passando o legado da cidade para as futuras gerações; cobra 
mais educação. 

 
� Armando 

o Desta vez o diagnóstico trouxe visão crítica, juízo de valor; melhorou, 
era isso que cobramos nas apresentações anteriores. 

o Residência em locais inadequados descaracteriza o urbanismo do século 
XX (o exemplar desse urbanismo): flexibilização é perigoso! 

o Fiscalização é requinte indispensável à preservação. 
o É preciso não acabar com a SEDUMA, mas deve-se restringir seu poder; 

Conselho de Preservação fez foi jogado no lixo, e é mais importante.  
o Classificação: área do governo, área privada, área pública (câmara tem 

decidido sobre áreas públicas sem ouvir a comunidade). 
o Deve-se reavaliar a apropriação. 

 
� Benedito (Presidente da Associação dos Moradores da Orla do Lago Norte) 

o Passagens subterrâneas não são utilizadas porque não há conservação. 
o Excesso de carros. 
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o Salas comerciais transformadas em kits. 
o Não há como fazer uma muralha em volta da área tombada; existe, 

“cinturão mobiliário”, culpa do PDOT, que deve ser anulado.  
 

� Bloco de respostas – Etelvina 
o Etelvina: levantamento inclui todas as normas que incidem sobre a área; 

por ser lei complementar, PPCUB pode alterar todas as normas, de 
hierarquia igual ou inferior. 

o Ministério Público é bastante atuante; lei que permanecerem vigentes 
podem ser revogadas pelo PPCUB. 

o PPCUB pode alterar no que couber. 
 

� Resposta IPHAN sobre o “Relatório Brasília” 
o Heliete diz que não foi isso o que pediu. 

 
� Giselle 

o O que acaba em outubro é o contrato e dotação orçamentária; ninguém 
pretende enviar Projeto de Lei à CLDF este ano, “até porque não há 
clima para isso”. 

 
� Dúvida de Natanry: sobre zoneamento da APA Paranoá. 
� Briane: zoneamento modernista indica usos principais, mas há necessidade de 

complementar, para que os setores funcionem melhor. 
 



� Encerra bloco de respostas. 
 

� Paul (CCAS) 
 

o Andando em Brasília, nunca encontrei a alma desta cidade, espero que o 
trabalho contribua para identificar e preservar a alma de Brasília. 
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o Amo Brasília, quase mais que minha esposa. 

 
� José Maria (estudante de direito) 

o Edital requer minúcias e detalhes, assim SEDUMA reconhece a 
necessidade de contratos e consultoria especializada. 

o VLT: quem é o órgão público que permitiu o início das obras, mesmo 
sabendo dos danos à arborização urbana. 

o IPHAN deu licença, considerada prematura. 
o VLT chegará à Asa Norte. 

 
� (Cidade livre Espaço Cultural) 

o Cidade é das empreiteiras 
o VLT deve parar a obra 
o PDOT vai destruir Brasília em pouquíssimo tempo 
o Núcleo Bandeirante está virando uma cidade de estacionamentos; 

população não foi ouvida; o que SEDUMA pode fazer sobre isso? 
 

� Natanry 
o O que Briane quis dizer com “aperfeiçoar Brasília para o futuro”? 
o Denuncia assoreamento do lago e alerta para a contribuição do PDOT 

para o problema. 
o Quer que meio ambiente e planejamento sejam novamente separados em 

dois órgãos públicos; 
o Enquanto haver AGEFIS, não haverá fiscalização. 

 
� Leiliane Rebouças (Vila Planalto) 

o Ficamos sentidos com a não apresentação do diagnóstico; 
o Apresentação das Vilas não foi marcada; registra que isso deve ser feito, 

“não é justo”. 
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o Heliete pede para ser convidada para o diagnóstico das Vilas. 
o Deve-se desmistificar situações na Vila Planalto, que considera 

responsabilidade de governo. 
o Eixo rodoviário: dos 23 viadutos, apenas dois tiveram manutenção; 

preocupa-se com a conservação. 
o Sugere criação de Fundo de Preservação do Patrimônio. 

 
� Armando: Lei de Responsabilidade Fiscal propõe que não sejam feitas novas 

obras sem antes conservar o patrimônio existente; 
o  Lei de Responsabilidade Fiscal também prevê audiências para apreciar 

anualmente a aplicação de recursos, que o GDF faz de conta. 
 

� Eduardo [pegar com ele] 



� Jane Jucá 
o Cidade é bela; 
o Leis feitas são irresponsáveis; 
o Não fala de escala, e sim setorização; 
o Visibilidade das cumeadas; desafogo deve estar em todos os lugares, 

para permitir a visão do céu. 
o Habitação no centro: LC só resistiu ao tema porque considerava que a 

habitação gerava pressões diversas e perde-se o controle. 
o Parabeniza a equipe por ter enfatizado o vazio. 

 
� Júnior  

o Por que acontece essa quantidade de espaços vazios em Brasília, deve-se 
compreender isso. 

o GDF deve parar de preencher esses vazios, até  
o Pré-diagnóstico é da equipe, e tem que aparecer para ser debatido. 
o Mobilidade: se não tirar essa quantidade de ônibus na rodoviária 

implantando o sistema integrado de transporte. 
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o Cultura e lazer: o que vai manter as coisas preservadas é sua utilização; 
museu, mesmo com todas as críticas, é muito freqüentado. 

o  Palácio do Buriti deve ser mantido como sede do governo local, até 
como forma de melhor aproveitar a centralidade do Plano Piloto. 
[posição do Sindicato dos Arquitetos] 

� Jane Jucá 
o Alertar sobre prédios no SAF/Sul, é escala bucólica, faz perder a leitura 

do Eixo Monumental; tomar cuidado com o SAF/Norte agora. 
 

� . 
o VLT vai acabar com W3 Sul e Norte, em nome de interesses Brasília não 

precisa do VLT, ou até pode existir, mas com outro projeto. 
o Pergunta ao IPHAN: existem os inventários previstos na Portaria 299? 
o Políticas de emprego no entorno. 
o Como discutir o funcionamento de uma cidade sem trabalhadores? 

Sugere convidar sindicatos e confederações para as próximas reuniões. 
 

� Vera Ramos 
o Uso residencial no centro: em Brasília 57/85’, LC recomenda que isso 

não ocorra, pois atividades do centro poderiam migrar para áreas 
residenciais; 

o Arborização nos setores culturais é previsto; sua não implantação é 
infração à lei. 
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o Setor Hoteleiro: LC recomenda estimular comércio nas edifícios de 

hotéis. 
 

� Hamilton (Associação dos Comerciários da Vila Planalto) 
o Comando da fiscalização é político é isso que atrapalha na AGEFIS; 

exemplo notório: fechamento da piscina de ondas (fiscalização da saúde 
pública); governador interveio e reabriu e isso não deve ocorrer. 

o Fonte luminosa da Torre de TV; 



o Recuperação de praças; 
o Plantar árvores de espécies adequadas; 
o Parques urbanos (parque Asa Sul é uma vergonha); 
o Punições severas para o descumprimento das normas; infelizmente; 
o Propõe comando técnico para AGEFIS; 
o Propõe concurso público para projetos padrão de quiosque. 

 
� Janaína (arquiteta) 

o O que a equipe está fazendo para estimular atividades culturais na área? 
o Acesso de veículos aos equipamentos culturais; 
o “escala do motorista”: reclama do sistema de ônibus; 
o Entrequadras: lotes da Secretaria de Educação, mas ela não tem interesse 

em manter as escolas públicas; 
o Sugere a privatização dos lotes, mantendo uso educacional. 

 
� . 

o Brasília: ideal era a mistura entre pessoas de diferentes classes sociais; 
o Certos moradores “querem ver os diferentes longe de si” (camelôs, 

prostitutas, etc). Não parece condizer com o plano de LC. Plano de 
Preservação deve enfrentar essa situação, como forma de promover 
maior integração social. 
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� Morador das 700 

o Crítica sobre o PDOT: prefeitos não receberam convite (“inauguração”?) 
o Cita “cinturão imobiliário”; 
o Importante preservar usos: “área residencial dever ser mantida 

residencial” 
o W3 Sul x Norte: na visão de alguns, Asa Sul pode ser igual à Asa Norte 

(Quadras 700 mistas); moradores das 700 Sul estão mobilizados para 
evitar a mudança de usos nas 700; tem que ser residencial unifamiliar; 

o Nas 700, há subsolos 40 quartos. 
 

� Heliete: carta do IPHAN denota sarcasmo com o trabalho de Mônica Veríssimo; 
o IPHAN acolheu o trabalho dela como “área de tutela”; 
o Não tenho obrigação de consultar o IPHAN ao enviar denúncias à 

UNESCO; “não tenho que dar satisfação a ninguém. Estou cuidando da 
minha cidade”. 

o Superintendente muda de opinião toda hora; 
o Solicita cópias das cartas do IPHAN e da SEDUMA. Francisconi pede 

cópias para o CONPLAN. 
 

� Lara Guimarães (Tríade Patrimônio ...) 
o Empresa trabalha com educação patrimonial e turismo cultural. 
o Presenteia Briane com livros produzidos pela empresa. 
o Pergunta: qual é a possibilidade de restaurar o Conselho de Patrimônio? 

IPHAN e outros órgãos são insuficientes. 
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o EQN 102/103: reclama do edifício construído e dos acessos diretos ao 
Eixo W. 

 
� Tânia Battella 

o Consideração sofre a integração social (cidade foi proposta para isso); 
circunstâncias impediram; houve oportunidades e o governo desperdiçou 
(exemplo Sudoeste). 

o Espaços destinados a equipamentos públicos das Super Quadras, cidade 
foi projetada diante da premissa de que as políticas públicas 
funcionassem (elas podem funcionar); 

o Não posso aceitar que os espaços para equipamentos públicos sejam 
privatizados. 

 
� Benedito 

o Reclama do caráter consultivo: “fazemos um trabalho enorme, para 
depois outros deliberarem por nós”. 

 
� RESPOSTAS 
� Giselle 

o VLT foi exaustivamente estudado na SEDUMA, IBRAM, METRÔ. 
o Cidades européias antigas têm VLT; 
o “lá o VLT serve para produzir mais pedestres !” (intervenção da platéia) 
o “obra passa por cima do MP!” (idem) 
o “Giselle: só o VLT pode proporcionar a revitalização que a W3 precisa e 

merece; só ele permitirá deixar o carro em casa” (defende o VLT). 
� Pergunta não foi essa. 

o R$ 1,5 bilhão para obra do VLT não se confunde com verba para 
revitalização da W3. 
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o IPHAN desrespeitou o MP? 
o Francisconi: quem entende mais de urbanismo? O MP? “você não escuta, 

você só fala!”; “se o MP não ouvir técnicos de cada área, vai errar 
muito”. 

o Eduardo: do ponto de vista, não há risco de retirada da lista do 
patrimônio Mundial. 

o IPHAN começou a fazer os inventários previstos na Portaria 299 há 4 
anos: cita alguns exemplos de inventários elaborados e a elaborar. 

 
� Heliete 

o Cássio:”Por ele, VLT não seria implantado no meio da avenida”. 
o CBN perguntou a Fraga: até onde vai? Isso é caso do próximo governo. 
o Se não for nem até ao Pátio Brasil, sou contra “brincar de trenzinho”. 
o Se for completo, inclui W3 Norte/Sul e Eixo Monumental, posso ser a 

favor. 
o Problemas: ..., falta de árvores, não vai haver condição nem de plantar 

árvores (segundo DPJ). 
 

� Movimento de bicicletas 
o Proposta inicial previa que não se cortassem árvores, eliminando uma 

faixa de carro. Desse jeito, vê vantagens ao projeto. 



o “esquizofrenia”: dinheiro para transporte público sendo usado para 
promover transporte individual. 
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� Pergunta escrita: sobre entorno de bem tombado. 

o O próprio TR registrou uma proposta de limites para o entorno do bem 
tombado (Lídia confirmando o que Briane respondeu). 

 
� Briane:”aperfeiçoar Brasília” 

o Relações entre setores; 
o Empenas cegas; 
o Estudos que não implicam em adensamentos; 
o Sagacidade de Israel Pinheiro e cia. Implantar toda a estrutura urbana 
o Idéia igual a definir onde a pavimentação pode ser de outro material 

(exemplo 316 Sul e 311 Norte). 
 

� Luiz Merino/Briane 
o Uso habitacional no centro: pensamos apenas nos Setores Hoteleiros, 

mas está em aberto. 
o Lotes para escalas: quantos novos sistemas de educação vão surgir? Não 

vale a pena criar agora todas as condições para a aceleração da ocupação 
dos lotes (por exemplo, mudanças de uso). 

o Quadras 700: em urbanismo, devemos considerar incômodos 
urbanísticos, e não preconceitos; plano pode reavaliar, se a comunidade 
assim desejar. 

o Objetivo de plano vão é criar higiene social, ao contrário de certos planos 
de revitalização. 

 
� Rejane Jung: explicações sobre o Conselho da Unidade de Planejamento. 
� Rafael: explicação sobre a poligonal de interesse patrimonial. 
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o Pode incidir fora da área de abrangência do plano. 
o Plano terá proposta de restrição no Lago Norte/Sul; é importante debater 

com a população do Lago Norte/Sul. 
 

� Natanry lê um folder e encaminha para subsidiar PPCUB. 
� Briane (conclusão) 

o Entorno: é a paisagem e a presença do verde que contém; 
o Não haverá definições com o mesmo grau de detalhamento da área 

tombada. 
o Homenagem a Leiliane, pelo gesto de entregar ao Presidente Sarney a 

pedido de tombamento da Vila Planalto; 
o Homenagem à Lana: “viva, a gente tem futuro!” 

 
� Giselle Moll: encontro do Capital Alliance, dias 22 a 25 de março. 


