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Memória da Reunião Plenária da Candangolândia – RA XIX 
Etapa de Construção do Diagnóstico do PPCUB 

 
Dia: 7 de maio de 2010  
Local: Centro Administrativo da Candangolândia 
Início previsto: 19h30 
 
Início dos trabalhos: 20h 
Apresentação do mediador Marcos Ferreira 
Apresentação da pauta pelo mediador (documento previamente distribuído aos participantes) 
Relatoria – Empresa RS Projetos: Maria Etelvina e Maria Izabel da Rosa 
 
Composição da mesa:  
Autoridade:- Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - Sra. Eliana Bermudez  
Representantes da SEDUMA:- Subsecretária de Planejamento Urbano - Rejane Jung Vianna; - Assessora Especial 
e Coordenadora da mesa - Gisele Moll Mascarenhas. 
Representantes da Equipe Técnica da Empresa na mesa:- Arquiteta Briane Bicca,- Arquiteto Décio Rigatti e - 
Advogada Maria Etelvina B. Guimaraens. 
 
A apresentação dos participantes da reunião foi seguida pela leitura do Regimento pelo Mediador, que foi aprovado 
pelo plenário. 
 
Abertura pela Secretária da SEDUMA - Sra. Eliana Bermudez - Salienta a importância da elaboração do PPCUB 
bem como que a condução dos trabalhos da SEDUMA será na linha eminentemente técnica, observando as 
normas distritais e federais. Apresenta o procedimento adotado para a elaboração do PPCUB – diagnóstico, 
prognóstico e elaboração do projeto de lei. Salienta a importância da participação popular e da apresentação de 
propostas, sugestões, identificação dos problemas. [texto integra a memória técnica do PPCUB] 
Saudação da coordenadora da mesa, Gisele Moll Mascarenhas.  
Relato da Subsecretária Rejane Jung Vianna – Estratégia de divulgação dos eventos e momentos de participação 
(apresentação multimídia).  
 
Apresentação pela equipe técnica dos temas para subsídios ao debate: – 1) enquadramento legal - estrutura 
jurídico-urbanístico (Maria Etelvina);- 2) bacia do Paranoá (Briane Bicca); - 3) resultados obtidos nas reuniões 
preparatórias (Décio Rigatti) e - 4) temas para o debate - diagnóstico preliminar da Candangolândia (Décio Rigatti). 
 
Inscrições para o debate: 1ª rodada - Ana Cláudia, Carlos Paulista, Jacira, Alison, Tânia Batella. 
Debate: 

Ana Cláudia – relata problemas de trânsito e reclama da falta de feed-back das demandas apresentadas 
ao GDF; salienta que o crescimento de núcleos que precisa suporte de circulação; sobre patrimônio, identifica 
imóveis corporativos (Corporation Center etc) que não respeitam o gabarito do tombamento; 

Carlos Paulista – afirma as suas dificuldades em participar, mas como pioneiro, quer informar 
barbaridades que acontecem na Candangolândia em relação à ocupação de áreas públicas em praças – mostra 
matéria do Correio Brasiliense (25 de abril último): denuncia agressão ao tombamento, em face de ocupações 
permitidas pelo governo do DF; outra denúncia – atentado de morte: afrontado por empresários que ocupam áreas 
públicas; denuncia a postura de um fiscal da AGEFIS  
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Jacira – representante do Instituto Praia Verde – solicita a inclusão de carros de som na convocação para 
as reuniões a fim de agregar maior número de pessoas a participar. Informa que o instituto que representa não 
recebeu convite para a participação (preparatória e plenária). Esclarece que a instituição ocupa área de forma 
irregular, o que impede a instituição de ter acesso a serviços de forma regular. Solicita a cobertura das passarelas 
da Candangolândia. Denuncia a instalação de um ‘trailer de cimento” sobre área pública.      

Alison – morador há 43 anos na Candangolândia. Alerta que o aspecto histórico vem sendo esquecido. 
Exemplifica com o pouco caso em relação ao cofre que era utilizado para o pagamento de operários quando da 
construção de Brasília, o qual somente foi localizado quando do desabamento do refeitório. Identifica a restauração 
da igreja como medida a ser adotada. Menciona, ainda o Posto da Petrobrás (primeiro posto da empresa no país), 
o prédio do primeiro presídio. Lembra que a Escola JK não existe mais. Solicita, a preservação da mangueira 
plantada na fundação do acampamento.  

Tânia – moradora do Plano Piloto - pergunta quantas pessoas moram na Candangolândia – 6 moradores. 
Salienta que a divulgação dos eventos melhorou, mas ainda não foi o suficiente. Alerta que o material não foi 
disponibilizado com o período de 7 dias. Salienta o conteúdo da recomendação do MP para a realização das 
audiências, relativamente à lista de presença e identificação da representação. Afirma que a portaria 299/2004 não 
se aplica ao conjunto urbanístico. Salienta a importância de que a população seja informada de quais são as 
cláusulas pétreas para a elaboração do PPCUB e afirma que este não pode estabelecer normas de uso e ocupação 
do solo, devendo se restringir à compilação da legislação. 

 
Manifestações da Mesa: 
Manifestação da SEDUMA:- Gisele Moll concorda com a necessidade da adoção de um sistema de transporte mais 
adequado e informa o projeto do VLT. Salienta que foi solicitado à administração regional que divulgasse a reunião 
por meio de carro de som. Salienta que a ocupação de áreas públicas, em especial áreas ambientais, deve ser 
tratada pelo PPCUB. Informa que a Candangolândia era um acampamento de casas de madeira, casas bem 
construídas. Na década de 80 foi feito um projeto para a recuperação de casas, projeto assinado pela Arq. Tânia 
Batella. Salienta a importância da preservação da Candangolândia em face da sua inserção na escala bucólica e 
residencial. Afirma a importância da preservação dos acampamentos e a restauração dos prédios históricos, 
havendo a necessidade da apresentação de projeto de preservação para a utilização de recursos de fundos 
públicos. 
Manifestação da RS Projetos: – Briane Bicca salienta a importância da preservação das edificações em madeira – 
sugere a troca de experiências com Antônio Prado/RS (que foi objeto de estudos para o desenvolvimento de 
técnicas e de tecnologia para a restauração de edificações em madeira). Sobre a questão do PPCUB ordenar uso e 
ocupação do solo, salienta que a equipe pensa que não se trata de tão somente promover a consolidação das 
normas urbanísticas em vigor, já que essas podem ser desfavoráveis à preservação dos fundamentos essenciais. 
 
Mediador – sobre as recomendações do MP, informa que a SEDUMA encaminhou resposta sobre os pontos 
apontados e que o atendimento da adequação da lista de presença deveria ter sido providenciada. Solicita 
esclarecimentos da Equipe da Empresa sobre essa questão. 
Inscrição para debate 2ª rodada – Sérgio, Benedito, Jane, Renato, Eliete, Adriano 

Sérgio - representante da CAESB – salienta que qualquer alteração de gabarito deve ser estudada com a 
CAESB em face da necessidade de ampliação de rede. A falta de informação pode provocar a falta de 
abastecimento/serviço.  

Benedito – morador do Sudoeste - afirma a preocupação com a elaboração do PPCUB e ressalta a 
preocupação com a definição da competência do PPCUB. Afirma que o procedimento participativo que está em 
andamento é consultivo, o que é muito sério e afirma que quem vai deliberar ainda será eleito em outubro. Salienta 



 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE  

Subsecretaria de Planejamento Urbano 
 

 

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
 SCS Quadra 06 Bl. A Lotes 13/14 CEP 70306-918 Brasília – DF Fone: (61) 3214-4105– Fax: 3214-4106 E-mail: suplan@seduma.df.gov.br   

que o importante é que esta instância consultiva tenha condições de incidir sobre quem vai decidir. Questiona o 
motivo pelo qual o Núcleo Bandeirante não está incluído na área tombada. 

Jane – arquiteta e representante da AGEFIS – menciona que 6ª feira não é um bom dia para a realização 
de reunião, que pode prejudicar a participação da comunidade. Salienta a importância da Candangolândia na 
escala bucólica do plano urbanístico. 

Renato – pede a apresentação do projeto do VLT. Sobre a passarela coberta, pergunta a quem deve 
dirigir a representação [é informado por Gisele que o requerimento deve ser dirigido ao DER/DF – Departamento de 
Estradas de Rodagem]. Pede que todos sejam informados do resultado da demanda. Sobre a apresentação de 
projetos de restauro salienta a importância de que haja orientação.  

Edson – Presidente da Associação de Moradores da Candangolândia -. Informa que não recebeu convite. 
Cobra retorno da SEDUMA sobre a ampliação de área – quer comprar área e não tem retorno. Este é um dos 
motivos de que muitos são invasores, ou seja, há solicitação de compras sem resposta. 

Heliete – Representante do Conselho Comunitário da Asa Sul e moradora do Plano Piloto - salienta a 
importância de que todos saibam o que pode e o que não pode ser demandado. Que um informativo esclareça 
sobre as cláusulas pétreas. Salienta a dificuldade de que as administrações vejam ou escutem os problemas 
apontados pela população. Salienta que o administrador regional deveria estar presente nas reuniões, bem como 
representantes da AGEFIS e da CAESB. 
Manifestação do representante da Administração Regional: 

Adriano – Informa que integra a comissão que acompanha a elaboração do PPCUB. É arquiteto da 
administração regional. Anotou as questões apontadas. Informou que o carro de som está com problemas (no 
som). Em face disto, não foi utilizado. Informa que no PDL há previsão de uso comercial sobre a área objeto da 
denúncia feita pelo Sr. Paulista. Ressalta que a demanda relacionada ao mercado imobiliário tem se fortalecido 
muito na região principalmente em face da proximidade com o Plano Piloto. Há vários projetos de novas 
construções. Há demanda constante pelo 4º andar, sendo que a norma autoriza 9,2m de altura máxima, além de 
caixa d’água. Solicita atuação mais constante da AGEFIS, reiterada pelo Sr. Benedito, de que seja durante a obra e 
não depois de concluída. Solicita a alteração da linha do VLT, para que atenda também a grande demanda da 
Candangolândia e de todos os setores que tem escoamento por aquela via principal de acesso. 
 
Manifestação da Mesa: 

Representante da SEDUMA e coordenadora da mesa – Gisele Moll - informa que o PDL da 
Candangolândia foi aprovado em 1998 e que, na ocasião, a CAESB foi ouvida. Alerta que o caráter consultivo das 
reuniões decorre da legislação específica e reitera a importância da eleição de representantes da população na 
CLDF que, corretamente, defendam a preservação da cidade. 

Representante da Equipe da Empresa RS Projetos – Briane Bicca – relata o trabalho realizado quando do 
tombamento do conjunto urbanístico de Brasília, quando foram levantados todos os acampamentos representativos 
da época da construção. Antes do tombamento já havia sido realizado um processo de consolidação desses 
núcleos, resultando na regularização e adequação de vias o que, muitas vezes, acarretou a descaracterização do 
desenho original de alguns acampamentos. Isso foi o que ocorreu com o Núcleo Bandeirante, houve a 
descaracterização do espírito de acampamento, razão para que ele ficasse fora da poligonal de tombamento. 
Informa que, na recomendação encaminhada à UNESCO, foi indicada a preservação do antigo Hospital HJKO. 
 
Mediador alerta a importância da divulgação e distribuição do informativo. Informa a realização das reuniões de 8/5 
(Asas Sul e Norte, Áreas Centrais, Orla do Lago, Vilas Planalto/Telebrasília e do Cruzeiro/Sudoeste/Octogonais) e 
passa a palavra à coordenação da mesa para o encerramento dos trabalhos. 
Encerramento: 23h. 


