
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 – Sudoeste Octogonal 
11/03/2010 – início 19h45 
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� Inicia com leitura de regimento 

o Tânia Batella não consegue comparar as versões do Regimento, por não 
ter cópia igual à lida, ninguém conseguiu 

o Título: “... preparatória para o diagnóstico” (alterar) 
o Releitura e correção, conforme solicitações da plateia. 
o “(preparatória) não substituirá as plenárias?” 
o Regimento re-escrito no telão 
o Art. 11 “A critério da coordenação” – plateia protestou 

 
� Armando:  

o propõe “abandonar o formalismo” e apresentar alterações amanhã, iniciando 
já a reunião 

o Plenária, só após atas disponíveis (segundo Regimento, em até 30 dias úteis) 
o Regimento de hoje não está aprovado  

 
� Briane – 20h55 

o Reunião das pessoas presentes é uma vitória para a preservação de 
Brasília 

o 4 pressupostos: 1 Brasília é patrimônio de todos, dos brasilienses e dos 
moradores de Brasília 

o Espírito de preservação já nasceu com a cidade 
o Cidade única no planeta a ter um projeto seguido à risca 



o Brasília é um patrimônio de todos os brasileiros, por isso houve o 
tombamento federal 

o Projeto moderno: criação de uma nova imagem para o país, tanto no 
Brasil quanto no exterior 

o Quando da construção: dos palácios de Brasília, não havia jazidas de 
mármore, exploração começou na época da construção de Brasília, em 
Cachoeiro de Itapemirim (ES): exemplo da repercussão de Brasília na 
economia nacional 

o Roma tem 2000 anos, e nós admiramos Roma, quando Paris completou 
50 anos, ainda era um acampamento militar; nós estamos começando um 
processo, que dever ser conduzido com uma perspectiva longa, de 100 e 
até 1000 anos; 

o Decisões tomadas a respeito de Brasília têm repercussão sobre as 
gerações futuras, desenvolvimento deve ser qualificado, para completar 
Brasília, pois falta muito a completar 

o Aos poucos a cidade deve ir se humanizando: vegetação, calçadas, 
mobiliário urbano 

o Em Chandigarh (1951) a cidade não foi toda construída, hoje há grande 
polêmica sobre o destino das áreas incompletas (Briane esteve lá há 2 
anos); Brasília expressa um desenho no período... 

o Plano de Preservação tem esse caráter: orientar a maneira de 
complementar a cidade 

o Paisagem: altitude, situação e abundância de espaços públicos são 
elementos fundamentais para a cidade 

o Para Lucio Costa, nuvens do céu são, para Brasília, como as montanhas 
do Rio 
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� Rafael (mesmos slides da véspera) 

o Cartas Patrimoniais: corpo teórico, estritamente técnico 
o Paisagem cultural 
o Patrimônio imaterial: valor simbólico da capital 
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� Intervenção plateia: 

o “O que você diz é idealizado, bonitinho, mas vamos conversar sério!” 
o  

� Rafael (mesmos slides da véspera) 
o Etapas de trabalho 
o Ficha de análise dos setores 
o Participação da população 

 
� Luiz Merino / Diagnóstico do setor 

o Em todos os lugares, a apresentação de um trabalho dessa natureza é uma 
tentativa de atrair as pessoas para a causa do patrimônio; o cenário 
observado em Brasília foi surpreendentemente diferente 

o Profissionais de Brasília: Gabriela Tenório (UnB) e Leandro Krause 
(IPEA) 

 
� Vera Ramos: pede para explicar as 4 escalas 



 
� Luiz Merino  

o LC não era um homem religioso  
o Superquadra: mãe chamando o filho;  
o Cinturão verde plenamente implantado  
o Unidade de vizinhança  
o Visadas: “morros perigosamente baixinhos” dão a escala do céu 

 
� Reação negativa da platéia: refere-se à Vila Telebrasília – “você não conhece, 

nós podemos te apresentar” 
 
� Luiz Merino  

o Octogonal: cercados, ou melhor, telados (diferença sutil)  
o “Quadra Lúcio Costa” (refere-se às QRSW) – faltam calçadas 
o “Quadra Lúcio Costa” – praças apenas gramadas, sem tratamento de piso 

e mobiliário 
o Octogonal – Foi moda na década de 80 a solução em octógonos ou 

círculos: p. ex. Rubem Berta (Porto Alegre) e projeto dos irmãos Roberto 
para Brasília (em outras proporções) 

o  Projeção (lote) desocupada no centro, “tratada como praça”(?) 
 

DEBATE 
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� Armando: “observações à mesa/governo/coordenação” 

o Não aprovamos regimento; apresentar e debater amanhã, com 
observações de ontem 

o Corrigir telas (PowerPoint): cronograma! “Não temos pressa” 
o Sentimento de frustração: em outras ocasiões a participação da 

população foi esquecida; proposta de ontem parece não ter sido ouvida 
o Todos têm interesse na preservação, exceto políticos e empresários 
o Sugere prover recursos para Secretaria de Cultura realizar campanha de 

educação patrimonial, muito oportuna nos 50 anos de Brasília 
o Falta reflexão crítica: citando apresentação da equipe, diz de local onde 

“não tem grade – mas não é para ter!”; faltou também apontar aspectos 
negativos do Sudoeste que não deveriam se repetir no Noroeste... 

o Visão (também) de curto prazo. Por exemplo, rever a AGEFIS, pois não 
funciona, não há fiscalização. 

 
� Helder (CCAs) 

o Apresentação baseada na visão governamental apenas – faltam Q. 500, 
100, CCSW (“antes 2 andares, agora 6”), Q. 300, Q 500 – “absurdos!” 

o Quadra 500 “quebra a escala bucólica no Eixo Monumental” 
o Administração Regional e Quartel de Polícia são assentados em área 

pública “non aedificandi”;  
o QMSW (Quadras Mistas) transformadas em Superquadra 
o HFA – aponta que ali estava prevista uma área hospitalar, que é diferente 

da área militar existente 
o Q. 305 tem 16 prédios, e não 11 
o Espera-se que o novo planejamento mantenha INMET, pois há notícias 

de mais 4 superquadras [aplausos]  
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� Suely 
o Apresentação foi a leitura da cidade, que não é o diagnóstico. 
o Leitura é a do arquiteto, que é diferente da leitura de problemas; o 

usuário é quem conhece os problemas;  
o Questionário não deve ser usado só para os presentes; sugere 

distribuir nas escolas e responder com os pais, no mesmo dia;  
o assim os problemas (visão do usuário) apareceriam rapidamente e 

seriam surpreendentes. 
 

� Briane:  
o cidade precisa ser saudável, preservada e finalizada; verde de Brasília 

é para ser olhado, mas não utilizado, pois faltam árvores (para o 
usuário). “paisagismo de ficção para o usuário” 

o Diagnóstico deve ser expresso em questões (por exemplo, 
imobiliária, avanço sobre as terras) Esse avanço tem uma explicação, 
e só a partir disso haverá solução. 

o População é quem deve selecionar as questões, em cima das quais 
serão traçados objetivos. 

 
� Luís Merino 

o Revisão técnica é muito parcial 
o Diagnóstico = visão técnica + governo (já presentes na apresentação) + 

usuário (completar) 
o Devem-se identificar tanto aspectos positivos quanto negativos, para 

garantir que boas características não se percam 
o Mobilização de Brasília não é comum em planos de preservação 
o Preocupação com o destino do plano na Câmara; indignação cria 

momento para fazer plano exemplar  
o  
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� Plateia 

o Fernando Lopes protesta contra a última afirmação  
o Armando pergunta: “o IPHAN é contratante?” 
 

� Eduardo Rossetti: IPHAN participa fiscalizando, em função da Portaria 
299/2004, mas não é contratante  

 
� Fernando Lopes (presidente da Associação do Parque das Sucupiras – não me 

lembro o nome exato da associação) 
o “estudo não viu o Parque das Sucupiras” 
o Administração Regional não colocou sequer uma placa 
o Demonstra revolta sobre a expansão do Sudoeste, exibindo documentos 
o Atuação da SEDUMA é ilegítima, pela suspeição sobre o PDOT 
o SEDUMA representa a entrega da cidade à especulação 
o Os atores são os mesmos; cita diversos episódios (Tartuce, Nenê 

Constantino) 
o Corrupção é residual; ações são endossadas por SEDUMA, IPHAN etc. 



o Defende, com faixa, a intervenção federal. 
o “trânsito vai melhorar, esgoto, drenagem etc. Como? Com mais 22 

prédios?”  
o Distribui documentos: “Brasília revisitada”, com mapas 
o “IPHAN autorizou 6 andares na Q. 500 numa revisão infame, com três 

arquitetos da Casa”: queremos fazer um Memorial ao Cerrado na área. 
o Informe da SEDUMA mente: “Q. 500 prevista desde 1987”; SEDUMA 

repete “até que se transforme em verdade” 
o Cita o programa “Fantástico”: “população achou ótima a ilha no Lago, o 

que é culpa do governo. Parabéns ao governo!”. 
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� Vera Ramos (IHG) 

o Brasília já tem Plano de Preservação; mas precisa sim de Plano Diretor 
Local 

o Preocupação em complementar o plano urbanístico é saudável; deve-se 
preocupar com as intervenções em “tom menor” de que falava Lucio 
Costa. 

o Octogonal vazia não foi construída porque era previsto gabarito de 12 
andares; espera que não seja construída assim, por estar em área 
tombada. 

o Por quanto tempo a consulta à comunidade ficará no ar? [por todo o 
processo, resposta de Rafael] 

 
� Benedito  

o Mesa não está preparada para responder, não ouvimos nenhuma resposta; 
o Sudoeste está pronto / completo; 
o Estamos aqui hoje para ver como corrigir malfeitos; 
o Maioria das pessoas tem veículo porque transporte é deficitário; 
o 1ª Avenida tem 2 faixas, sem recuos para ônibus, “ônibus para com 400 

carros atrás, às 8h”; 
o EQSW 301/302: uso institucional: mobilização da comunidade fez com 

que a empresa desistisse da obra; 
o ICOMOS fez moção antes da aprovação do PDOT, “nocivo e irregular”;  
o cita assoreamento do lago, para o qual a construção do Setor Noroeste 

contribuirá; 
o PDOT questionado pelo Ministério Público: esperamos anulá-lo; 
o Arranha-céus em Águas Claras; 
o Plano deve ser decente, de acordo com anseios do povo, e submetido a 

uma Câmara decente. 
 

� Natanry 
o O que Briane fala deve ser a matéria do Plano; 
o Cinturão verde (“do Plano Piloto e ao longo do lago”): o que é? Como o 

veem? 
o Leiam o PDOT: tratores já estão “a todo vapor” nas áreas de contenção 

urbana; lago “sangrando” com o assoreamento. O que irá acontecer? 
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� Briane 



o GT Brasília (UnB, IPHAN, DEPHA) apresentou ao ICOMOS a proposta 
de proteção da cumeada; inscrição de Brasília, para o ICOMOS, incluí a 
cumeada (pano de fundo, cordão verde, bacia do Lago Paranoá); 

o Reunião da UNESCO em Brasília (julho/agosto de 2010) certamente 
tratará dos espaços verdes, da cumeada e do Setor de Clubes; tudo isso é 
preocupação do grupo e constará do projeto de lei. 

o No Decreto 10.829, a proteção da cumeada foi retirada; o 1º relatório do 
ICOMOS (1994) destacou isso. 

 
� Natanry 

o Gastal defendeu que toda bacia do lago faz parte da área que deve ser 
protegida; pede confirmação ao represente do IPHAN; 

o Eduardo confirma que a preocupação com a paisagem da bacia faz parte 
das reflexões do IPHAN. 

o Reação da platéia: “é retórica” 
o Natanry sugere incluir Lago Sul, Lago Norte e Park Way nas discussões. 

 
� Q. 500: novos protestos; esclarecimentos de Rejane Jung e Maurício. 

 
� Heliete Bastos 

o Divulgação deficiente: deveria ter usado TV, rádio, jornais como toda a 
divulgação; e-mail recebido de emissora de TV diz desconhecer as 
reuniões. 

o Protocolado na PGR uma defesa da intervenção federal, assinada por três 
associações; 

o Superquadra do Noroeste não respeita as Superquadras do Plano Piloto: 
com três entradas, não é Superquadra de Lúcio Costa. 

o Moção da Pró-Federação do DF 
 

Página 17 
� Tânia Battella 

o Problemas exigem ação rápida, pois “o trator está roncando”; 
o Processo de discussão é mais importante que o Plano: documento pode 

ser colocado na gaveta. 
o Coisas estão acontecendo à revelia da lei, com a conivência do IPHAN e 

do IBRAM; sociedade quer intervir. 
o É preciso discutir, não o Plano, mas o conceito dele: “não concordo com 

a necessidade de Plano, só porque determinado na Portaria 299”. 
o Pergunta: como podemos interferir e propor alterações no Plano de 

Participação da População? Uma ou duas audiências é pouco. Todos têm 
a ganhar com as propostas da sociedade, inclusive a SEDUMA. 

o Não estamos preocupados com o prazo: queremos intervir no processo. 
o Pergunta: quando teremos documento apreciando as contribuições, 

considerando todo o território?  
o Cita crônica de Clarisse Lispector. 
o Entorno: Tânia conhece a proposta do IPHAN, mas não sabe por que não 

baixou nenhum instrumento legal; “não esperamos de um órgão técnico 
de preservação posição política”. 

 
� Rejane Jung Vianna 



o Houve divulgação em rádios, jornais, e-mails, cartas (mais de 100). 
o Moção do ICOMOS – IPHAN, com colaboração da SEDUMA, 

respondeu ao ICOMOS (que não se dirigiu à SEDUMA). 
o Eu sou executora, devo zelar pelo cumprimento, inclusive de prazos. 
o Entorno: definição é prerrogativa do IPHAN. 
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� Luís Merino 
o Problemas mais graves são “em tom menor”, os arremates. 
o O tombamento, embora contenha diretrizes e parâmetros, não é um 

Plano de Preservação. 
 

� Vera Ramos (IHG) 
• PDL deve regulamentar/estabelecer isso; 
• “propostas mirabolantes e agressivas”: receio de que o 

plano desrespeite cláusulas pétreas; 
• “Brasília, aos 50 anos, vai ter um plano”; “tombada há 

23 anos, Brasília ainda não tem um Plano de 
Preservação” (citando notícias da imprensa). 

 
� Luís Merino 

o Como interferir no PPP: não temos como responder agora, estamos 
buscando a resposta. 

 
� Pergunta da platéia: 

o Plano Diretor deveria considerar todo o território do município. Por 
que não respeitou isso? Por que um Plano de Preservação, após o 
PDOT, sem informar a sociedade?  

 
� Rafael 

o Idoneidade profissional; “não trocaria isso por qualquer real que 
seja”. 

 
� Natanry 

o Você tem grandes argumentos para decidir, ou desistir, pois vocês não 
poderão atender (as reivindicações da população) no prazo que nós 
precisamos. 

 
� Pergunta da platéia: 

o Mesmo havendo prejuízo, é mais barato aprovar um processo com lisura, 
do que com suspeição (“R$ 420 mil”). 

 
� Defesa de Rafael, Maurício Goulart e Briane 
 
� Demanda é antiga, desde 1994, IPHAN, UNESCO. 
 
� Tânia Battella 

o Nome não é tão importante, mas sim seu conteúdo, “que a gente tem 
certeza que tem objetivo de sacramentar o ilegal”. 



o  “vamos buscar nossos objetivos em outras instâncias, Rejane não captou 
nossa mensagem” (quando defendeu a execução do contrato). 
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� Plateia 

o Cronograma foi colocado de forma açodada; não incluíram alterações 
reivindicadas ontem. 

o Omissão do Correio Braziliense: não traz as notícias de Brasília; 
o Dizer que técnicos da SEDUMA trabalham bem é chover no molhado; 
o Procurem sobre por que a fiscalização saiu das Administrações 

Regionais! Não tem fiscalização, não ocorre sábado e domingo! 
o Nunca vi cidade onde os pequenos comerciantes fossem tão próximos do 

governo; faz várias outras críticas. 
o Sugere prorrogar cronograma. 

 
� Natanry 

o Quando Administração Regional alertou morador que construía 500m² 
em área pública; casa foi derrubada e inúmeros moradores procuraram a 
Administração Regional para aprovar seus projetos. 

 
� Armando 

o “AGEFIS foi criada no governo anterior para não fiscalizar nada!” 
 

� VLT – Rejane informa que SEDUMA elaborou Termo de Referência para 
contratação de Estudo de Impacto de Vizinhança, contratação esta que ficou a 
cargo do Metrô-DF, empresa pública responsável pela obra. 

 
 
 
 
 


