
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 
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� Administrador João Hermeto abre a reunião, recomendando que o debate seja 

feito com urbanidade, “sem os problemas ocorridos nas outras regiões”. Ressalta 
haver poucas pessoas da comunidade. 

� Rejane Jung faz a introdução (lida). 
� Leitura do regimento (Etelvina) 
� Todos de acordo, não houve manifestações sobre o regimento. 
 
� Briane 

o Edifícios históricos são importantes pela história que carregam; não 
precisam ser palácios como os que há no centro de Brasília; este galpão é 
tão importante quanto os palácios. 

o Brasília é fruto de esforço nacional, todos contribuíram, inclusive 
financeiramente; 

o As jazidas de mármore do Espírito Santo são um exemplo de como 
Brasília contribuiu para o desenvolvimento de todo o país; 

o Estamos apenas nos primeiros 50 anos. 
o “Os jovens do ano 2960 devem ter a lembrança de que foi a construção 

de Brasília: essa é a nossa tarefa”. 
o Desenvolvimento e aperfeiçoamento: há muito que aperfeiçoar. 
o População cresce mais lentamente, não é mais necessário construir 

desenfreadamente. 
o Acessibilidade: “nós vamos ficar velhos também, e precisaremos de 

calçadas para os carros não nos atropelarem”. 
o Paisagem natural; 



o O verde sempre presente, inclusive separando os núcleos urbanos; alerta 
que, “de pouquinho em pouquinho”, invasões de espaços públicos e 
verdes vão ocorrendo... 
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� Rafael 

o “Plano Piloto”: apresenta slides (= dias anteriores) sobre a estrutura do 
Plano de Preservação e a forma de participação. 

 
� Briane 

o Brasília tem mantido seu desenho (“do avião ou da cruz”) é importante e 
impressionante; por isso deve-se ter cuidado com as áreas verdes, pois 
são elas que configuram os claros limites da mancha urbana, única que 
pode ser reconhecida até de fotos de satélite. 

o Trama urbana (traçado) a ser preservada; 
o Edifícios históricos devem ser estruturadores do lugar 
o Creches e centros de saúde: arquiteto Lelé; 
o Casas de acampamento; 
o Igreja São José; 
o Ocupação nas bordas do assentamento. 
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DEBATE 
� Carlos Paulista 

o Parabeniza os “visitantes” pela organização. 
o Emocionado com os fatos do informativo: ficar emocionado com isso é 

“coisa de criança”, segundo ele. 
o Distribuiu folhetos: “síntese”; recomenda a leitura. 
o “defender a Candangolândia é defender a história do Brasil”. 
o Defensores: Jorge Cauhy, Lauro Campos, Ernesto Silva o inspiram. 
o Dirige-se à SEDUMA e AGEFIS: “não adianta nada ter levantado cedo 

hoje, se não acatar o que falamos”. 
o Denúncias: fez 12 denúncias de ocupação de área pública, 15 denúncias 

protocoladas no gabinete do governador; pede a conservação dos espaços 
públicos; lamenta a demolição do Hotel Guarapari  

o Conseguimos deter a derrubada do “cogumelo” de concreto do Posto BR. 
o Denúncia contra o “uso inadequado e desrespeitoso em praça pública” na 

Candangolândia; pede ajuda da SEDUMA. 
o Recebeu resposta “mentirosa e burra” (não entendi para qual denúncia). 
o Denúncia: autorizaram empresa privada a depositar material de 

construção em área de preservação. 
o Convida a SEDUMA a ir à sua casa, para ver os documentos 

protocolados. 
o Quem construiu Brasília são heróis da pátria: “os bravos candangos são 

oriundos dessa nobre estipe”; “eu sou um dos 50 bravos candangos”; 
“isso me envaidece, velho gosta dessas coisas”. 

 
� Edson (associação de moradores) 

o Família de pioneiros, não quer sair daqui; 



o A maioria fez “puxadinhos”: acha que “não ferem”, são pequenas e já 
existem há muito tempo. Acha que deve ter solução. 

o Cita lotes criados (atrás da Administração Regional) na época de 
Cristovam; diz que criaram lotes para PM, ele é policial e não ganhou. 

o Área de preservação está cheia de tijolo, concreto. 
o Pede projeto para regularização e para oferecer novas moradias na 

Candangolândia. 
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� João Hermeto (Administrador Regional e servidor de carreira do GDF) 

o Pede espaço para rebater acusações, com o mesmo tempo de Carlos 
Paulista. 

o Foi nomeado administrador interinamente. 
o Quando assumi, cidade era “abandonada, escura”, a desordem tomava 

conta. 
o Praça dos Estados: debateu o assunto com Carlos Paulista, era lugar sujo, 

cheio de quiosques e entulho; 
o Nenhum novo quiosque foi implantado (em sua gestão); afirma que serão 

regularizados. 
o Praça dos Estados foi discutida várias vezes com senhor Paulista; 

arquiteto da Administração Regional mudou o projeto. 
o Obelisco é impossível: pouco recurso e limitações da INFRAERO. 
o Praça dos Estados foi feita, incluindo as necessárias alterações no 

projeto; hoje é palco de eventos. 
o Cearense com 6 irmãos sem pai, lembra da oficina do Paulista no Núcleo 

Bandeirante. 
o Reclama por ter sido chamado de “burro” pelo senhor Paulista, fala de 

sua origem e se emociona ; tem alto índice de popularidade. 
o Afirma ao senhor Paulista que responde todas as denúncias. 
o Obras e benfeitorias feitas em sua gestão; reclama que senhor Paulista 

não citou esses aspectos positivos. 
o “fizemos o setor de chácaras sim, onde hoje os moradores têm 

dignidade” 
o Irmã não será contemplada com quiosque, porque sua Administração é 

impessoal. 
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o Fiz a Praça da Bíblia e senhor Paulista “se comungou”, foi contra a 
praça, porque o Estado é laico. 

o Diz que Carlos Paulista ofende sua honra e se emociona. 
o Candangolândia tinha fama de “comedores de capivara”. 
o Em entrevista ao rádio, definiu a Candangolândia como “a 417 sul”, 

“você pula o Zoológico e está na Candangolândia”. 
o Lixão foi limpo, foi feita parceria com empresários. 
o Quiosque citado por Paulista gera 14 empregos. 
o Vai sair da Administração com “a maior aprovação jamais vista no DF”. 
o Ampliou e reformou centro de saúde com R$ 150.000, a ser inaugurado 

dia 31/3. 
o [dirigiu-se o tempo todo ao senhor Carlos Paulista] 

 
� Carlos Paulista 



o “Fui citado várias vezes, mas não vou rebater”; 
o Pede novamente para poder mostrar as denúncias à SEDUMA 

 
� Sr. Prates (diretor de serviços da Administração, ex-presidente de Conselho 

Comunitário) 
o Quiosques estão sendo implantados através de lei, fizeram Plano de 

Ocupação e está em discussão com a SEDUMA; 
o 20 obras: escola Júlia Kubitschek, centro de saúde,  
o Cita ideia de implantar quadra 6 no lugar do curral (dentro de área de 

preservação ambiental). 
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� Adriano (arquiteto, gerente de aprovação de projetos da Administração 

Regional) 
o Cidade sempre foi entregue ao abandono; 
o Hermeto anda com bloquinho de anotações;  
o Em 3 anos, 71 projetos, 21 deles executados, dão à Candangolândia 

melhorias urbanas, que têm valorizado (em cerca de 30%) os imóveis da 
cidade. 

o Praça dos Estados: intenção é boa, a mensagem é justa, mas obelisco não 
pode ser feito, por restrições orçamentárias e urbanísticas (cone de 
aproximação de aeroporto) 

o Pela proximidade do Plano Piloto, especulação imobiliária tem sido 
grande; interesse por “kitchenettes” e salas comerciais, burlando as 
normas. 

o Acessibilidade: calçadas ruins; 
o Existem muitos edifícios com 4 pavimentos, é preciso pedir ações (de 

fiscalização). 
 

� Perguntas por escrito: Lei do PDL será substituída pela Lei do PPCUB? 
o Maria Etelvina opina que “pode ser ou não ser”. 
o Vera Bonna lembra que PDOT delimitou/definiu Unidades de 

Planejamento, então recomenda que PDL pré-existente não seja um 
anexo do PPCUB, e sim parte de seu corpo. 

o Rejane Jung: Plano das Unidades de Planejamentos tem parte normativa 
(LUOS) e parte de ações sobre a cidade (PDL) 

 
� Pergunta da plateia 

o Consta no PDL a regularização do fundo das quadras 4 e 7, aguardando 
estudos; cobra da SEDUMA.  

 
 


