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Memória da Reunião Plenária da Candangolândia – RA XIX 

Etapa de Construção do Prognóstico do PPCUB 

 

Dia: 8 de julho de 2011  

Local: Salão Comunitário – Área Especial da QR 2 - Candangolândia 

Início previsto: 19h30 

 

Início dos trabalhos: 20h 

Apresentação do mediador - Marcos Ferreira 

Relatoria – Empresa RS Projetos: Rafael Rosa e Luís Merino 

 

O mediador Marcos Ferreira anuncia a abertura da reunião e o inicio dos trabalhos da 

plenária convidando o Secretário Adjunto da SEDHAB, Sr. Rafael de Oliveira, para o 

discurso de abertura o qual ressalta, entre outros aspectos, a importância do Plano de 

Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) e da participação popular na 

elaboração desse Plano. Em seguida, o mediador convida os representantes da 

SEDHAB e da empresa de consultoria RS Projetos para comporem a mesa de condução 

dos trabalhos e procede à apresentação desses, conforme relacionado a seguir: 

 

Representantes da SEDHAB: 

Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Urbano e Habitação – Sr. Rafael de Oliveira;  

Subsecretária de Planejamento Urbano – Sra. Fernanda Figueiredo Guimarães;  

Diretor do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília – Sr. Graco Melo Santos;  

 

Representantes da Equipe Técnica da Empresa de Consultoria RS Projetos:   

Sra. Briane Bicca – Consultora sênior da empresa de consultoria- RSP 

Sr. Décio Rigatti – Supervisor técnico da empresa de consultoria – RSP 

Sr. Rafael Rosa – Coordenador técnico da empresa de consultoria – RSP 

Sr. Luiz Merino Xavier – Integrante da equipe técnica da empresa de consultoria – RSP 
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A apresentação dos integrantes da mesa de condução dos trabalhos foi seguida pela 

leitura do regulamento da reunião plenária pelo mediador Marcos Ferreira, tendo sido 

esse regulamento aprovado pelo plenário. 

 

Após a apresentação dos integrantes da mesa, o mediador Marco Ferreira passa a 

palavra aos senhores Rafael Rosa e Luiz Merino Xavier os quais, conjuntamente, 

procedem à apresentação técnica expondo a metodologia do trabalho para a etapa de 

Prognóstico, assim como a proposta preliminar de definição de níveis de preservação 

para as áreas integrantes da poligonal do Conjunto Urbanístico de Brasília.  

Após a apresentação dos aspectos mencionados anteriormente, o mediador passa a 

palavra ao Sr. Decio Rigatti, o qual expõe as proposições relativas às questões gerais 

que comparecem em todas as áreas abrangidas pelo Plano de Preservação (PPCUB), 

assim como as proposições específicas para a área tema da reunião plenária, ou seja, a 

Candangolândia. 

Terminada a exposição técnica pela equipe da empresa de consultoria, o mediador 

informa o numero de inscritos para pronunciamento e, às 20h30m, iniciam-se as 

manifestações da população: 

 

1. Sr. Jarbas Marques – Representante do Instituto Histórico e Geográfico do DF 

Ressalta a importância da Candangolândia como registro histórico. Cita como 

exemplo a Igreja de S. José Operário e o abandono das edificações que constituem 

“marco histórico” do lugar. Também comenta o caso da Caixa Forte que, nos 

governos anteriores, foi destinada para outro uso (biblioteca).  

 

2. Sr. Túlio – Representante do Clube de Escoteiros da Candangolândia  

Aponta a questão da preservação do meio ambiente e que há um cinturão verde na 

Candangolândia, sendo importante preservar as áreas ambientais e áreas de APP. 

Coloca que há uma série de problemas relativos às invasões das áreas de 

preservação, assim como existe um trabalho educativo sendo feito, junto às 

crianças, pela associação que representa. Destaca a perda do “marco histórico”, 

citando o exemplo da Via Sacra que foi extinta para construir um lixão, assim como 

a Igrejinha. Aponta que tem de haver um trabalho junto à comunidade no sentido 
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de cuidar das áreas ambientais. Pede que seja criado um espaço cultural para as 

atividades sociais, pois há muitas iniciativas para ações desse tipo. Frisa que o 

Parque adjacente à Candangolândia é um cinturão importante para a preservação e 

deve ser preservado. Frisa que não há centro cultural na Candangolândia e que há 

necessidade de um equipamento dessa natureza.  

   

3. Sr. Chico Pereira – Intervenção individual 

Explicita que foi administrador na gestão do Governador Cristovão Buarque e que 

não vendeu nada. Aponta que foi bem explanada, na apresentação técnica, a 

situação vivida pela população. Fala que há necessidade de uma política para os 

quiosques. Clama por S.O.S. para a Candangolândia e pede para que seja aplicado 

dinheiro do Estado para restabelecer a Igreja São José Operário. 

 

4. Sra. Vânia – Intervenção individual 

Parabeniza o administrador, diz que vem do Guará e trabalha no orçamento 

participativo.  Refere-se às áreas das chácaras, diz que não há esgoto, não há 

canalização de águas pluviais. Diz que já há projeto para a regularização das 

chácaras sobre áreas de preservação. Pede a regularização dessas áreas. Pede para 

que seja abraçada a causa. Diz que no orçamento participativo está sendo pedida a 

restauração da Igrejinha adotando o uso para Biblioteca, assim como uma solução 

para a área do lixão, tendo sido solicitada uma usina de reciclagem de lixo. 

 

5. Sra. Vanusa – Intervenção individual 

Fala como moradora. Diz que, quando assumiu a administração, buscaram a 

restauração da Igrejinha. Pede para que seja revisto o uso do prédio da Caixa Forte. 

Diz que foi feito um convênio com a UnB para a reconstrução da Escola Julia 

Kubitscheck. 

Diz que tem de preservar a área histórica e que a Candangolândia não tem como se 

expandir, então tem de resolver os seus problemas internamente. Fala que tem de 

se tratar seriamente as questões das chácaras. Diz que a administração está 

comprometida com a preservação da história da Candangolândia. Aponta também 
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que há a necessidade de conscientização da população que usa os espaços públicos, 

no sentido de preservá-los, uma vez que não há como fazer isso de outra maneira. 

  

6. Sr. Paulista – Intervenção individual 

Comenta que o senador Cristovão Buarque pediu ao Sr. Paulista para eleger o 

governador Agnello e que ele criaria a Secretaria de Transparência, e que não 

obteve retorno das denúncias feitas anteriormente. Apresenta um vídeo com 

reportagem do SBT a qual registra um crime ambiental. Entrega documento para a 

Assessoria e diz que o Administrador o mandou prender. Pede desculpas pelas suas 

limitações físicas.  

 

7. Sr. Hermeto – Intervenção individual 

Agradece a todos e cumprimenta a mesa. Faz esclarecimentos como um 

administrador público. Esclarece que não foi ele que mandou prender o Sr. Paulista, 

mas sim, a polícia. Diz que o Sr Paulista foi preso pelo fato de que estava 

distribuindo cartas anônimas apócrifas. Ressalta que o Setor de Chácaras era um 

setor com aspectos desumanos. Diz que antes não havia asfalto e que a luz foi 

levada até esse lugar. Frisa que foi o único administrador que permaneceu no cargo 

após a troca de governo. Afirma também que tem de se lutar pelo Plano Urbanístico 

da Candangolândia. Fala das invasões e cita que mandou muitos ofícios à Agência 

de Fiscalização (AGEFIS).   

 

8. Sr. Kennedy – Intervenção individual 

Fala que nunca vai ter administrador melhor que o Hermeto. Ressalta o interesse 

em priorizar a Candangolândia, mostrar ao povo que vem de fora que a 

Candangolândia existe e que quer valorizar o patrimônio histórico. Pede para que a 

equipe considere as propostas apresentadas pela população. 

 

O mediador Marcos Ferreira indica que não há mais inscritos e passa a palavra à mesa 

para responder aos questionamentos referentes ao primeiro bloco de manifestações 

da população. 
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Respostas e comentários da mesa: 

 

1. Sra. Briane Bicca - Consultora da equipe técnica da empresa RSP – Aponta para que 

se indiquem os sinais antigos que tem de ser preservados senão será esquecida a 

Candangolândia. Aponta que há muito pouco a preservar e que são muito frágeis os 

bens ainda remanescentes. Clama para que se concentrem forças na conservação e 

restauração desses bens e pede ao administrador para que dedique esforços para 

nisso. 

 

2. Sr. Graco Melo – Diretor da DCT/SEDHAB - Pede para haja conciliação entre Sr. 

Hermeto e Sr. Paulista e que ambos devem lutar pela mesma causa. 

 

3. Sra. Fernanda Figueiredo – Subsecretária da SUPLAN/SEDHAB - Coloca que mesmo 

sendo poucas as falas elas deram uma visão panorâmica do que a população quer. 

Registra que há uma demanda na Praça do Bosque pela manutenção de espaço 

público e não parcelamento e uso residencial. Esclarece ao Sr. Jarbas que há uma 

parceria instituída com a Secretaria de Cultura. Faz um esclarecimento que a 

estrutura do GDF foi finalmente implantada após sete meses de governo e que já 

está atuando. 

 

4. Sr. Luiz Merino – Representante da equipe técnica da empresa RSP - Esclarece que 

as contribuições foram muito boas e específicas atendendo ao que se espera da 

Plenária, ou seja, proposições para a elaboração do Prognóstico do Plano.  

 

5. Sr Graco Melo – Diretor da DCT/SEDHAB - Informa o e-mail da Sedhab para 

contribuições via internet, agradecendo a presença de todos. 

 

O mediador Marcos Ferreira passa a palavra à Subsecretária de Planejamento Urbano 

da SEDHAB, Fernanda Guimarães, para o encerramento da reunião plenária, que é 

finalizada às 21h30 minutos. 

  


