
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 – Cruzeiro 
12/03/2010 – início aprox. 19h30 

Página 20 
 

� Administrador abriu a reunião, ressaltando a importância do tema. 
o Cidade teve muitas modificações “em relação ao que Niemeyer projetou”. 
o Saiu em seguida, para audiência pública sobre transporte urbano no 

Cruzeiro, convocada pela Dep. Érika Kokay  
 

� Esclarecimento inicial [Rejane Jung (lido)] 
� Leitura do regimento [Maria Etelvina, RS Projetos] 
 
� Tânia Battella 

o Sugestão de correções: 
� Art. 1º ... pré-diagnóstico; 
� Art. 2º ... no mínimo 5 reuniões preparatórias; 

           ... sem prejuízo das atas a que se refere o art. 12º; 
� Art. 3º ... e § 1º, art. 6º - Pré-diagnóstico; 
� Art. 6º ... aproximadamente 3 minutos; 
� Art. 12º ... as atas das reuniões preparatórias serão 

disponibilizadas. 
 

� Rejane Jung propõe votar as alterações sugeridas. 



� Rejane/Décio: a etapa é “diagnóstico”, porque “pré-diagnóstico” é etapa inexistente 
no contrato 

 
� Tânia Battella: contrato é problema entre SEDUMA e contratante, viemos discutir o 

futuro da cidade. 
 

� Pergunta de uma prefeita de quadra do Cruzeiro Novo: 
o Divulgação  

� Rejane esclareceu: jornais, e-mails, cartas. 
� Audiência da CLDF atrapalhou; 
� Opiniões contra e a favor da continuidade da reunião; 
� Chefe de gabinete acusa mudança de planos da SEDUMA, que 

prometeu enviar convites à Administração Regional, mas preferiu 
enviar cartas/e-mails diretamente às entidades e associações 

� Chefe de gabinete informou pessoalmente alguns líderes;. 
o Prefeita da quadra novamente propôs adiar a reunião 
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� Moradora afirma que recebeu o convite 

o Propõe aproveitar o debate, mesmo com pouca gente, porque veio aqui para 
isso,. 

 
� Protestos quanto à forma de votação das alterações: “pré-diagnóstico” e “no mínimo 

5 reuniões preparatórias”. Manteve-se o texto anterior (rejeitadas as alterações) e 
encerrou-se. 

 
� Pessoas do Cruzeiro começaram a se retirar (apenas 6 a 8 pessoas) 

o Morador não concorda, não vê validade na assembléia. 
o Rafael: não tem caráter de assembléia, e sim reunião preparatória, aberta a 

toda a população de Brasília. Passa diretamente à fala de Briane. 
[burburinho na platéia] 

 
� Briane 

o Etelvina fará explicação da parte jurídica. 
 

� Pressupostos: 
o Brasília é patrimônio de todos: olhar da UNESCO está voltado para a 

proteção de Brasília; Plano de Preservação tem papel importante. 
o Assembleias gerais da UNESCO (mais de 200 países) dão a conhecer a 

situação de Brasília. 
o Brasília foi fruto do esforço de todo o país: simbolismo; 
o Exploração de pedra e mármore no Espírito Santo (= ontem). 
o Avaliar Brasília no longo prazo, mas a partir das decisões tomadas agora. 

 
� Etelvina: moldura legal da preservação. 

o Orientação da UNESCO: elaborar placa de preservação; 



o Decreto Lei 25/37, Lei 3751 (Lei Santiago Dantas), Portaria 314, Portaria 
299; 

o LODF, PDOT, Decreto 10.829. 
 

� Princípios contidos no Termo de Referência do Plano de Preservação (6 princípios) 
o Sintetizam orientações da UNESCO e do IPHAN.  
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� Décio: etapas do trabalho (= Apresentação dos dois dias anteriores, disponível neste 

site) 
 

� Caroline: apresenta o sistema de informação geográfica, em desenvolvimento como 
subsídio ao Plano. 

 
� Décio (apresentação de diagnóstico) 

 
o Breve digressão sobre a concepção urbana: escalas (= dois dias anteriores) 
o Concepção urbana do Cruzeiro (cita dissertação de mestrado da arquiteta 

Beatrice Eller) 
 
Cruzeiro Velho 
o Construções avançando sobre passeios; 
o muros e grades 
o Passeio descontínuo nos fundos dos lotes 
o Oficinas utilizando áreas públicas para suas atividades. 
 
Cruzeiro Novo 
o Passeios estreitos, sem vegetação; 
o Muitos blocos malconservados; muitos em reforma; 
o Implantação de elevadores; 
o Vegetação não é característica marcante do conjunto; espaço árido (aspecto 

a ser tratado); 
o Gradeamentos em pilotis e estacionamentos. 

 
DEBATE 
� José Armando Pereira da Silva (Conselho de Segurança do Cruzeiro) 

o Encaminha requerimento do Conselho, para que esta discussão tenha a 
participação de todas as pessoas. 

o Ação da AGEFIS (retirar grades) traria insegurança; 
o Reconhece abusos, mas ressalta insegurança em função do aumento da 

população; 
o Culpa as ingerências políticas pela ausência de fiscalização e ações 

anteriores. 
 

� Rejane Jung: próximas reuniões plenárias e audiências também serão oportunidades 
para a participação da população do Cruzeiro. 
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� Amparo 

o Pede desculpas, explica que ficou para contribuir (muitos foram embora). 
o Pede alteração do conteúdo do encontro: considera que muitas informações 

nos slides é perda de tempo e prejudica assimilação, “a não ser que precise 
constar, mas aí não é bom”. 

o Quer debate “franco e honesto”, critica excesso de informações; “problema 
semântico”; letras pequenas e ilegíveis. 

 
� Décio: agradeceu as críticas e sugestões. 

o “pecado pode ser sanado de forma simples”. 
o Pede desculpas. 

 
� Marconi (arquiteto/ representante da Creche Cruzeirinho /Cruzeiro Novo) 

o Lote da creche era para templo – precisa alterar uso; 
o Apresentação foi muito boa tecnicamente; existem falhas: quanto de 

população existe e quanto é atendido pelo equipamento público? Não se vê 
mães levando filhos na escola. 

o Critica a praça seca do Setor Cultural Sul (Museu e Biblioteca Nacionais); 
o Freqüentava praças no Japão; não há praças em Brasília; 
o Critica falta de calçadas: projeto do SIA (20.000 m² de calçadas); 
o Faltam baias de ônibus no Eixo Monumental; 
o Como solicitar a alteração de uso da creche Cruzeirinho? – Rejane o orienta 

a formalizar consulta à SEDUMA 
 

� Darli (Movimento em defesa do Cruzeiro Velho) 
o 1 ano das notificações para derrubada das grades; 
o Houve mobilização, audiências e projeto de lei, mas negociações não 

avançaram com os problemas no GDF; reuniões de 3/2 foi desmarcada e não 
mais remarcada; 

o Não recebeu convite para reunião de hoje; 
o Como ficou projeto de lei? Vai tentar remarcar reunião. 
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� Rejane Jung 

o Lista de lideranças foi fornecida à SEDUMA; 
o Mais de 100 cartas para toda a área tombada; 
o Rádios, jornais, e-mails, cartas, internet; 
o Projeto de lei: houve seis reuniões, mas confirma que parou; 
o Plano é momento adequado para a discussão. 

 
� Darli 

o Movimento tem vários componentes, mas nenhum foi informado; Rejane 
mostrou jornais. 

 
� Chefe de gabinete 

o SEDUMA ficou de divulgar; não foi culpa da Administração Regional. 



 
� Darli 

o Amanhã faz 1 ano das notificações; no dia 18/3 houve a 1ª assembleia dos 
moradores 

o Nessa assembleia, houve a mesma discussão, por causa de outra convocação 
de Administração Regional. 

 
� Chefe de gabinete: informou que Érica Kokay e Chico Leite estão a caminho, 

“possivelmente para tentar anular a reunião”. 
 

� Intervenção da plateia: “samba do crioulo doido”, cada um diz uma coisa. 
 

� Heliete Bastos 
 

o “É irritante” saber que não houve convites; 
o GDF não se entende: Administração Regional de Brasília enviou hoje um e-

mail, informando que as Vilas Planalto, Telebrasília e Torto seriam tema da 
reunião de sábado à tarde 

o Nós não somos responsáveis por convocar a população, mas eu colaborei, 
muitos vieram por causa do e-mail enviado por mim; 

o Não cabe discutir as Vilas na reunião de sábado; façam outra Plenária para 
isso. 
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� Elmo Fernando (Associação dos Idosos) 

o Como regularizar Associação de Idosos do Cruzeiro? Área destinada à 
Secretaria de Educação no Cruzeiro Novo. 

o LBA fez a construção. 
 

� Intervenção da platéia 
o Há outra reunião simultânea, acabou de chegar de lá. 
o Pede explicações sobre a divulgação, divulgar as reuniões futuras 

 
 


