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OFÍCIO 03|2022 

 

 

Ao Exmo. Promotor Titular Sr. Juliano de Barros Araújo 

15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GOIÂNIA – CÍVIL E CRIMINAL - MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

 

Como coordenadora-geral atual e eleita do DOCOMOMO Brasil na gestão 2022/2023- 
venho dirigir-me à V.Sa. para expor e ratificar o apoio de nossa organização desde 2017, 
conforme o Ofício 14/2017 em relação ao pedido de tombamento da sede da antiga empresa 
Centrais Elétricas de Goiás (CELG) de Goiânia face às ameaças em relação à sua preservação.  

O DOCOMOMO é uma organização não-governamental sem fins lucrativos fundada em 
1988, Eindhoven, na Holanda, que visa a documentação e conservação das obras do movimento 
moderno na arquitetura e no urbanismo. Com representações em mais de setenta países, é 
reconhecida como uma das mais importantes organizações mundiais ligadas às causas 
preservacionistas, sendo inclusive uma organização assessora da UNESCO. Atualmente, está 
sediado na Faculdade de Arquitetura de Delft, na Holanda. O DOCOMOMO Brasil foi criado em 
1992, estando atualmente sediado no Programa de Pós-Graduação em História da UFCG – 
Universidade Federal de Campina Grande - PB. 

A antiga sede da empresa Centrais Elétricas de Goiás (CELG), localizada na Av. 
Anhanguera, 7171, no setor Oeste em Goiânia, trata-se de uma construção da década de 1950, 
projetada e executada por profissionais pioneiros na construção da cidade, como o Eng. Oton 
Nascimento e o arquiteto e artista plástico Gustav Ritter. 

Com características da arquitetura moderna , além do edifício ser um exemplar autêntico 
do modo de entender e fazer Arquitetura de uma época, sua localização é emblemática dentro 
de um circuito de outros espaços importantes na cidade, como o Lago das Rosas, a antiga 
estação Rodoviária (hoje sede do Corpo de Bombeiros), o Teatro Inacabado e o antigo edifício 
que abrigou a sede do Iphan, demolido no início dos anos 2000. 

 Desse modo, a edificação integra o acervo da arquitetura moderna  brasileira,  e constitui 
a paisagem do Núcleo Pioneiro de Goiânia, fazendo parte da memória afetiva e da identidade 
do goianiense.1 
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Em 12 de março de 2020, a Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU/GO (CPUA) 
encaminhou, à 15ª Promotoria de Justiça de Goiânia, pedido de providências quanto à 
depredação da edificação, considerando que o prédio está sob proteção, devido ao processo 
de tombamento solicitado pela Secretaria de Cultura de Goiás em junho de 20192.  

Nesse quesito, o Docomomo Brasil repudia a omissão das entidades administrativas 
fronte às questões de comprometimento da integridade física do edifício e reforça a 
necessidade de uma discussão urgente sobre soluções para a preservação do bem imóvel 
compatibilizada a novos usos. 

Estamos formalmente em uníssono com outras instituições dedicadas à valorização da 
arquitetura e urbanismo e do patrimônio cultural edificado, juntamente com o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - Seção Goiás (CAU-GO), a Superintendência de Patrimônio da 
Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, e profissionais empenhados nessa causa. 

Certos de contar com vossa compreensão, estaremos à disposição para eventuais 
esclarecimentos. 

Cordialmente,   

 

Camaragibe-PE, 4 de fevereiro de 2022. 

 
 

 
 
 
 

Dra. Alcilia Afonso de Albuquerque e Melo 
Coordenadora Geral do Docomomo Brasil 

 
 
 
 

 
1 Nota emitida pelo CAU-GO (17/12/2021). Disponível em: https://www.caugo.gov.br/nota-de-repudio-sobre-a-
demolicao-do-edificio-da-celg-no-setor-oeste-em-goiania/ 
2 Nota emitida pelo CAU-GO (13/03/2020). Disponível em: https://www.caugo.gov.br/cau-go-pede-providencias-ao-
mp-go-sobre-antiga-sede-da-celg-que-foi-depredada/ 


