
2ª reunião “PLENÁRIA” do PPCUB – 11/03/2010 
SUGESTÕES PARA MEMÓRIA SEDUMA - RESUMO 

 
 

LOCAL: CIMAN – Setor Octogonal – aos entre áreas 1/4 ; 
HORA: 19:00h; 
POPULAÇÃO ALVO: Sudoeste e Octogonal, Asa Norte ; 
 
 
ESTES PONTOS QUESTIONADOS E APRESENTADOS NO DIA ANTERIOR SE CONFIRMARAM NESTA 
REUNIÃO DO SUDOESTE/OCTOGONAL: 
 
Deficiência no processo de convocação da sociedade; 
 

1) Ineficiência na divulgação ao chamamento da população, utilizando-se apenas os 
meios eletrônicos e, por carta, à representações escolhidas pela Administração, 
sem critérios definidos e conhecidos; 

2)  Questiono-se tratar-se de uma “plenária” e não de “preparatória”, pois estas 
últimas não ocorreram com divulgação em tempo mínimo para se programarem; 

3) A divulgação da “plenária” foi ineficiente e não foram utilizados os meios previstos 
no Plano de Participação da População ( disponível no site da SEDUMA), sendo que 
muitos dos presentes reclamaram de terem sido avisados no mesmo dia da reunião, 
sem condições de chamar associados; 

4) Falta de documentos obrigatórios previamente às Plenárias, conforme consta no 
Plano de Participação da População do PPCUB, disponível no site da SEDUMA: 
“cartilha”, “informativo”, “folhetos”;  

5) DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE UM PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO 
TOMBADO DEBRASÍLIA, por ter, a cidade, nascido com um plano: plano piloto de 
Brasília, de Lúcio Costa; 

6) A JUSTIFICATIVA desse PPCUB está no PDOT-DF, questionado por toda a população, 
no processo de revisão, e pelo MPDFT, e hoje objeto de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, além de denúncias de corrupção para sua aprovação, pela 
investigação “caixa de pandora”. 
 

OUTROS PONTOS ESPECÍFICOS FORAM ACRESCIDOS: 
 

1) A população não tem pressa e não quer se prender a prazos contratuais, mas 
assegurar sua participação no resultado, o que absolutamente não tem ocorrido, 
nem ocorreu no PDOT-DF; 

2) Dúvidas quanto ao acatamento das proposições da sociedade – procedimento; 
3) A apresentação do Sudoeste foi INCOMPLETA – faltaram quadras e setores, o que se 

mostrou como setor hospitalar é setor militar; questiona-se a implantação da quadra 
500 – EXPANSÃO DA EXPANSÃO; 

4) Sobre a quadra 500 a SEDUMA afirmou que ainda NÃO ESTAVA APROVADA; a 
sociedade questionou a legalidade de sua existência, pelo Decreto 10.... e pelo 
mapa que acompanha Brasília Revisitada ( anexo ao Decreto e à Portaria de 
Tombamento – Portaria 314/92);  

5) O IPHAN foi fortemente questionado como organismo que tem contribuído com a 
descaracterização dos princípios básicos do projeto de Lúcio Costa, na medida que 
concorda com tudo que o GDF propõe, mesmo à revelia da Portaria 314/92 e 
demais documentos do Tombamento; 



6) Críticas a ausência da fiscalização – AGEFIS, na ocupação e uso do solo; 
7) Proposta de encaminhamento do questionário nas escolas para preenchimento dos 

pais, junto com as crianças, cujo resultado seria mais eficaz e em número muitas 
vezes maior; 

8) Necessidade de que a equipe técnica selecione previamente temas e questões 
para levar ao debate com a sociedade; 

9) Não se falou sobre o parque sucupira, existente há cinco anos e até hoje não 
recebeu atenção do GDF nem referência da equipe de trabalho; afinal, o que é 
para preservar ? 

10) Ratificou-se ausência de análise técnico/legal que pudesse se constituir em 
“diagnóstico” ; 

11) Ratificou-se a ausência de referências às escalas nas leituras apresentadas em 
áudio-visual. 
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