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Introdução:

No  dia  16  de  junho  de  1950,  Didi ,  um  dos  grandes  jogadores  do 
futebol  bras i le iro,  marcava  um  gol  para  a  seleção  car ioca  contra  o  escrete 
paul ista.  A  part ida  terminaria  com  a  vitór ia  bandeirante  mas,  aquele  gol, 
ser ia o pr imeiro  a ser marcado no estádio do Maracanã,  inaugurado após um 
ano  e  dez  meses  de  obra.  Era  considerado  a  pr incipa l  obra  do  mandato  do 
Prefeito  Ângelo  Mendes  de  Morais,  nomeado  pelo  então  Pres idente  Eurico 
Gaspar  Dutra.  Quatro  dias  mais  tarde,  o  prefeito  percorrer ia  uma  extensa 
agenda  de  inaugurações,  af inal  em  3  de  outubro  daquele  ano,  haveria 
ele ição  para  pres idente:  Garagem  Subterrânea  Rio  Branco,  Estrada  Galeão-
Ribeira,  Reservatór io  Pres idente  Dutra,  dupl icação  da  Av.  Bras i l ,  e  o 
Conjunto  Residencia l  que  levava  seu  nome,  também conhecido  como 
Pedregulho.  Este  últ imo  obra  do  Departamento  de  Habitação  Popular  da 
Prefeitura  do Distr i to Federal-  DHP.

Durante  os  anos  30  e  40  o  Bras i l  sofre  um  processo  de  rápida 
urbanização.  Causada  pr incipalmente  por  conta  dos  efeitos  da  II  Guerra 
Mundial ,  esta  explosão  urbana  afetou  especia lmente  a  cidade  do  Rio  de 
Janeiro,  que  além  de  ser  a  maior  c idade  do  país,  era  a  época,  capita l  da 
Repúbl ica.  A  velocidade  com  que   novas  habitações  eram  construídas,  não 
conseguiu  acompanhar  este  crescimento.  Isto  levou  a  um aumento  do  valor 
dos  imóveis  e  do  aluguel.  Com  o  encarec imento  da  moradia,  a  população 
mais  pobre  foi  expulsa  para  os  cort iços  e  para  as  favelas,  que  crescem  de 
forma vert iginosa durante os anos 40, no Distr i to Federal.  

A crescente fa lta de moradias leva o Estado Novo a elaborar um plano 
de  construção  de  habitações  cuja  pr incipal  ferramenta  foram  os  Inst i tutos 
de  Aposentadoria  e  Pensão.  Originar iamente  cr iados  como  órgãos 
previdenciár ios,  os  inst i tutos  foram  autor izados  a  part ir  de  1937,  a  cr iar 
carteiras  predia is,  ampl iando  também  a  capacidade  de  f inanciamento  de 
construções.  Até  o  f inal  do  Estado  Novo  em  1945,  os  IAP’s  construíram 
6.626 unidades habitacionais 1 .  

O  trabalho  dos  Inst i tutos  ajudou  a  construir  o  mito  em  torno  do 
Pres idente  Getúl io  Vargas:  o  “Pai  dos  Pobres”,  o  defensor  dos 
trabalhadores.  Mesmo  ret irado  da  pres idência  por  meio  de  um  golpe  de 
estado,  Vargas  manteve  seu  prest íg io  pol í t ico.  Seus  adversár ios 
conservadores  necess itavam  construir  uma  alternat iva  pol í t ica  à  sua  f igura. 
Deste modo adotam diversas pol í t icas  elaborados por Getúl io.

É  neste  contexto  que o  DHP foi  cr iado  pelo  Pres idente  Dutra,  através 
do  Decreto-Lei  9124  de  4  de  abri l  de  1946.  Seu  objet ivo  era  solucionar  o 
"problema  da  habitação  para  os  grupos  socia is  de  salár ios  baixos,  incluindo 
neles,  in ic ia lmente,  os  servidores  da  Prefeitura  do  Distr i to  Federal, 
mediante  a  construção  de  grupos  res idencia is  para  aluguel  módico".  O 
departamento  foi  cr iado  em  subst itu ição  ao  ant igo  Departamento  de 
Construções  Proletár ias,  que  fora  concebido,  em  1941,  para  atuar  na 
solução  do  “problema das  favelas”.  Além de projetar  e  construir  habitações, 

1 BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, Lei do inquilinato e 
difusão da casa própria. São Paulo, Estação Liberdade/ Fapesp, 1998. pág. 131
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era de responsabi l idade do DHP a f iscal ização e a emissão de habite-se para 
as construções res idencia is  de até 70 m2 .

Este  trabalho  busca  reconst itu i r  a  metodologia  de  trabalho  do 
Departamento  de Habitação  Popular,  de modo a compreender  as razões  e  os 
meios  pelos  quais  pôde  real izar  projetos  habitacionais  com  a  qual idade 
arquitetônica  que  suas  propostas  possuíam.  Para  tanto,  o  DHP  foi  inser ido 
nos cenários  pol í t icos  car ioca  e bras i le iro.  Visto  ser  um órgão públ ico  l igado 
ao  tanto  ao  poder  Municipal  quanto  ao  Federal,  já  que  a  Prefeitura  do 
Distr i to  Federal  estava  diretamente  l igada  à  Pres idência  da  Repúbl ica,  que 
era responsável  pela nomeação do Prefeito.  

Desta  maneira  pode-se comparar  a  v isão que o Departamento  possuía 
do  problema  habitacional,  e  a  dos  pol í t icos.  Toda  o  obra  do  Departamento 
que  abrigava  prof iss ionais  do  qui late  dos  Arquitetos  Affonso  Eduardo  Reidy 
e  Francisco  Bolonha,  ou  dos  Engenheiros  Sydnei  Gomes  dos  Santos  e 
Carmen  Port inho,  foi  profundamente  inf luenciada  pelos  ventos  da  pol í t ica. 
Algumas  vezes  de  forma  favorável,  e  em  muitas  outras  de  maneira 
desfavorável.  Estes  encontros  e  desencontros,  da  Arquitetura  e  da  Pol í t ica, 
são o objeto pr imordial  deste trabalho.
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1. Dutra e a criação do DHP:

A eleição do General Eurico Gaspar Dutra.

O lançamento da candidatura de Dutra à Pres idência.

Com o  f inal  da  Segunda  Guerra  Mundial  as  estruturas  de  sustentação 
do  Estado  Novo  sofrem  abalos.  Uma  sér ie  de  fatores  traz  um  aumento  das 
pressões  de  setores  da  sociedade  que desejavam o retorno  da  democracia  e 
a saída de Getúl io Vargas da pres idência.

Em novembro  de  1943,  uma manifestação  do  Centro  Acadêmico  XI  de 
Agosto,  da  Faculdade  de  Direito  do  Largo  São  Francisco,  bradava  “Morra 
Getúl io!  Viva a  democracia” 2 .  O pres idente  do Centro Acadêmico  foi  preso,  o 
que levou seus  companheiros  a  promoverem uma passeata,  reprimida  à  bala 
pela  pol íc ia .  A  atuação  da  pol íc ia  deixou  25  manifestantes  fer idos  e  dois 
mortos,  provocando a indignação da sociedade.  

Em  agosto  de  1944,  Osvaldo  Aranha,  Ministro  das  Relações 
Exter iores,  desafeto  de  Dutra  (à  época  Ministro  da  Guerra)  e  grande  al iado 
de  Vargas,  era  eleito  para  a  v ice-pres idência  da  Sociedade  Amigos  da 
América.  No  dia  da  posse,  agentes  pol ic ia is  fecharam  a  sede  da  Sociedade, 
mas  a  sua  diretor ia  transfer iu  a  cer imônia  para  o  dia  seguinte,  no  Salão  do 
Automóvel  Clube.  Lá  estava  mais  uma  vez  a  pol íc ia,  que  evacuou  o  salão  e 
fechou  o  Automóvel  Clube.  Aranha  ident i f ica  a  f igura  de  Dutra  como  o 
pr incipal  art í f ice  destas  ações,  v isando  sua  saída  do  Governo.  No  dia  21  de 
agosto,  Aranha  pede  demissão,  deixando  para  Vargas  a  espinhosa  tarefa  de 
decid ir  pela  saída  de  um  de  seus  mais  importantes  colaboradores.  Dado  o 
grande  prest ígio  adquir ido  por  sua  part ic ipação  na  Segunda  Guerra,  como 
principal  comandante  do  Exérci to,  Dutra  era  um  Ministro  extremamente 
fortalec ido  pol i t icamente.  Não  restou  a  Vargas  outra  opção  senão  demit ir 
Aranha, seu amigo de longos anos.

Mas  a  mais  s ignif icat iva  razão  de  instabi l idade  para  o  Estado  Novo, 
foi  o  aumento  da  inf luência  americana  no  Exérc ito  bras i le iro,  graças  à 
proximidade  do  of ic ia lato  dos  dois  países  durante  a  campanha  da  FEB,  na 
Europa.  Este  fato,  provocou  um  comprometimento  maior  do  exérci to  com  a 
democrac ia  e  a  saída  de  Vargas,  v isto  como  um pol í t ico  superado,  graças  a 
suas  l igações  com  os  governos  nazi- fascistas  e  suas  pol í t icas  nacional istas, 
contrár ias  aos  interesses  americanos.  Dutra,  ao  perceber  este  movimento 
dentro  do  Exército,  se  dir ig iu  a  Vargas  sol ic i tando  que  este  in ic iasse  o 
processo  de  redemocrat ização  do  Bras i l ,  candidatando-se  à  reeleição. 
Getúl io,  no  entanto,  não  atende  à  sol ic i tação  imediatamente.  Com  o 
argumento  de  que  eram  necessárias  emendas  const itucionais,  o  Pres idente 
chamou  Marcondes  F i lho  para  elaborar  uma  nova  le i  e le itoral  que  ser ia 
sancionada  pelo  Congresso.  Em  22  de  fevereiro  de  1945,  em  entrevista  ao 
Correio  da  Manhã,  José  Américo  lançava  a  candidatura  do  Brigadeiro 
Eduardo  Gomes.  No  dia  28  de  fevereiro,  Vargas  promulgou  a  Lei 
Const itucional  nº  9,  que  f icou  conhecida  como  Ato  Adicional,  que  previa  a 
real ização  de  eleições  para  Pres idência  da  Repúbl ica,  para  os  governos 

2 CPDOC FGV. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro pós-1930.2ª Edição. Rio de Janeiro: Editora 
FGV. 2000.
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estaduais,  para  a  Câmara  de  Deputados,  para  o  Conselho  Federal  e  para  as 
assembléias legis lat ivas,  em data a ser marcada 90 dias depois.

 Pouco  depois,  Vargas  informaria  a  Dutra  de  que não ser ia  candidato. 
Ao  mesmo  tempo  se  intensif icava,  dentro  dos  setores  governistas,  a 
percepção de que a candidatura  de Dutra  ser ia  a única capaz de vencer a do 
Brigadeiro.  O  governador  de  Minas  Benedito  Valadares,  seguindo  or ientação 
do próprio  Vargas,  fo i  até São Paulo buscando art icular  apoios à candidatura 
do  General.  No  dia  13  de  março,  Valadares  e  o  interventor  em  São  Paulo 
Fernando  Costa,  lançam  of ic ia lmente  a  candidatura  de  Dutra.  No  dia 
seguinte,  Vargas  dir ia  para  seu  ministro  da  Guerra:  “O  Senhor  será 
pres idente da Repúbl ica  porque eu quero” 3 .

O movimento queremista e a deposição de Vargas.

Mas  Vargas  não  se  ret irava  do  processo  sucessório.  Gradualmente, 
começava  a  surgir  um  movimento  pela  permanência  de  Getúl io  na 
pres idência.  De  in íc io  ele  foi  insuf lado  por  pol í t icos  l igados  ao  pres idente, 
mas  foi  angariando  apoio  de  outros  setores  pol í t icos,  inclus ive  do  PCB.  Este 
movimento  chamou-se  de  “Queremismo”  (uma  alusão  a  “Queremos 
Vargas!!!”).  Dutra,  que  deixara  o  ministér io  da  guerra  em  agosto  (Góis 
Monteiro  assumir ia  o  posto),  v ia  neste  movimento  uma  ameaça  a  sua 
candidatura  e  ao  própr io  processo  eleitoral .  Em 14  de  Setembro  ele  reuniu-
se  com  Eduardo  Gomes.  Dentro  das  Forças  Armadas  começava  a  se 
fortalecer  a  idéia  de  que  Vargas  pretendia  efet ivamente  permanecer  no 
poder.  Ao  mesmo  tempo  seu  prest ígio  junto  aos  of ic ia is  ia  diminuindo 
rapidamente.  Em 29 de setembro o embaixador  americano Adolf  Berle  Junior 
fez  um  discurso  em  Petrópol is ,  em  que  apoiava  a  volta  da  democracia  no 
Bras i l .  No  dia  3  de  outubro  é  real izada  a  maior  manifestação  “queremista”, 
que  part iu  do  Largo  da  Carioca  e  se  dir ig iu  ao  palácio  Guanabara,  sob  o 
s logan  de  “Const itu inte  com  Getúl io”.  Vargas  discursou  para  a  mult idão: 
“Quando  a  vontade  do  povo  não  é  sat isfeita,  f icam  sempre  fermentos  de 
desordem e revolta” 4 .

No  dia  10  de  outubro  o  Pres idente  ass inou  o  Decreto-Lei  que 
antecipava  as  eleições  estaduais  que se real izar iam em março  de 1946, para 
o  dia  2  de  dezembro.  Com  isto,  buscava  manter  sua  inf luência  através  da 
eleição  de  governadores  que  precisar iam  de  apoio  do  Governo  Federal, 
a inda  sob  seu  comando.  Dutra,  cuja  campanha  passava  por  dif iculdades 
geradas  pela  fa lta  de  um apoio  mais  incis ivo  de  Vargas,  v iu  nesta  manobra 
mais  uma  tentat iva  do  pres idente  de  manter-se  no  cargo.  Esta  impressão 
era  compart i lhada  pela  maior ia  dos  of ic ia is  das  três  armas.  O  crescimento 
do  movimento  “queremista”,  que  recebia  o  apoio  do  PCB,  era  v isto  como 
uma  ameaça  pelas  Forças  Armadas,  onde  o  ant icomunismo  crescia  de  modo 
exponencia l .  A  UDN  protestou  contra  o  que  chamou  de  trama  cont inuísta. 
Cr iava-se  ass im,  o  caldo  onde  se  desenvolveu  o  movimento  conspiratór io 
contra Getúl io.

3     

 

 LEITE, Mauro Renault e Novelli Júnior, Luiz Gonzaga. Marechal Eurico Gaspar Dutra: O dever da      
     verdade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983.

4 Ver CPDOC FGV.
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O fato  que  catal isou  o  golpe  foi  a  tentat iva  de  Vargas  de  nomear  seu 
irmão  Benjamin  Vargas,  para  a  chef ia  da  Pol íc ia  do  Distr i to  Federal.  Ass im 
que  o  boato  de  sua  nomeação  começou  a  circular ,  corr ia  também  uma 
versão  af irmando  que  Benjamin  ter ia  dito  numa  roda  de  amigos  que,  tão 
logo  assumisse,  pretendia  prender  todos  os  Generais  que  conspiravam 
contra  seu irmão.  Em 22 de outubro,  vár ios  Generais  se dir igem ao gabinete 
do  Ministro  Góis  Monteiro,  press ionando-o  a  tomar  medidas  garant idoras  da 
manutenção  do  calendário  eleitoral .  No  dia  25  de  outubro  Vargas,  nomeia 
seu irmão mas não comunica o fato a  Góis  Monteiro,  que acaba recebendo a 
informação  por  intermédio  do  General  Odí l io  Denis.  Em  29  de  outubro, 
Monteiro  chama  Dutra  ao  seu  gabinete  e  lhe  expõe  os  fatos.  Góis  Monteiro 
se exonera do cargo e aciona o disposit ivo mil i tar  previsto para s ituações de 
tumulto no país,  a Diret iva  n° 1.  Em seguida,  convocou of ic ia is  da Marinha e 
Aeronáutica,  inclus ive  o  Br igadeiro  Eduardo  Gomes,  e  comunicou- lhes  a  sua 
decisão.  Ao mesmo tempo,  Dutra  ordenou  ao tenente-coronel  Ulhoa Cintra  , 
chefe-de-gabinete  do  comando  do  Núcleo  da  div isão  bl indada,  que  se 
dir ig isse  com a  tropa  para  o  palácio  Guanabara.  Vargas  ainda  tentou  evitar 
o  golpe  chamando  ao  palácio  os  generais  Góis  Monteiro  e  Dutra.  O  pr imeiro 
se  recusou  a  comparecer  e  o  segundo  foi  ao  encontro  do  pres idente 
prat icamente  deposto.  A  ele  expôs  a  s ituação  de  ocupação  das  ruas  do  Rio 
de  Janeiro  por  tropas  mil i tares  e  o  descontentamento  dos  of ic ia is  com  as 
tentat ivas  de  postergar  o  mandato  pres idencia l .  Getúl io  propôs  a  Dutra 
nomear  um  novo  chefe  de  pol íc ia,  bem  como  um  novo  ministro  da  Guerra 
que  fosse  do  agrado  das  Forças  Armadas.  Ao  levar  esta  proposta  ao  demais 
l ideres  mil i tares,  o  golpe  estava  consumado,  v isto  que  ela  foi 
terminantemente  rechaçada.  Ao  f inal  da  noite  Getúl io  Vargas,  ass inava  sua 
renúncia formal.

Este é um ponto de inf lexão nas carreiras  pol í t icas  de Vargas e Dutra. 
Al iados  desde  o  surgimento  do  Estado  Novo,  gradat ivamente  vão  se 
afastando  a  part ir  do  golpe  de  29  de  outubro.  Vargas  ainda  apoiar ia  a 
candidatura  de  Dutra  à  pres idência  sendo  fundamental  para  a  sua  vitór ia, 
mas  o  fez  por  conveniência  própria.  Diante  da  poss ibi l idade  da  eleição  de 
Eduardo  Gomes,  cujo  part ido  abrigava  os  seus  mais  ferozes  adversár ios, 
Getúl io  opta por  apoiar  aquele  candidato  que representava a manutenção de 
seu  esquema  pol í t ico,  através  do  pr incipal  part ido  de  sustentação  do  seu 
governo o PSD.  O que se vê após a eleição  é a tentat iva  de Dutra  de ocupar 
o espaço pol í t ico  cr iado com a saída de Vargas,  ser o novo “Pai  dos Pobres”, 
valendo-se  de  pol í t icas  desenvolv idas  dentro  do  governo  de  seu  antecessor, 
inclus ive  as  propostas  habitacionais.  Vargas,  por  sua parte,  busca fortalecer 
o  PTB,  part ido  cr iado  por  ele  mesmo  e  que  possuía  fortes  v ínculos  com  os 
s indicatos.  Todo este  quadro  se  consol ida  através  do  acordo  suprapart idár io 
de  1948,  quando  o  PSD  e  a  UDN  tornam-se  al iados,  acirrando  a  disputa 
pres idencia l  de 1950, quando Vargas retornará a pres idência.  

A v itór ia de Dutra.

Para subst itu ir  Vargas,  fo i  empossado o pres idente  do STF, o ministro 
José  L inhares,  homem  l igado  a  Eduardo  Gomes,  de  quem  obteve  apoio 
imediato.  Aproveitando-se  desta  s ituação,  Gomes  indica  os  ministros  da 
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Aeronáutica  e  da  Marinha,  bem  como  diversos  interventores  nos  estados.  A 
s ituação  de  Dutra  sob  um  aspecto  não  havia  se  alterado  com  o  golpe  de 
outubro:  cont inuaria  sem  contar  com  o  apoio  entusiasmado  do  governo 
federal .  Segundo  Amaral  Peixoto,  Dutra  ter ia  dito  “O  pres idente  (Vargas) 
acaba de me af irmar  que esse golpe  é muito  mais  contra  mim do que contra 
ele” 5 .

Dentre  as pr inc ipais  medidas  adotadas  por L inhares,  está  a revogação 
do Decreto  de Vargas  que antecipava as eleições  estaduais,  deixando para  o 
dia  2  de  dezembro  as  eleições  para  pres idente  e  Congresso  Const itu inte. 
Para  a  eleição  surge  um  terceiro  candidato,  o  Comunista  Iedo  Fiúza.  Ass im 
o  perf i l  da  eleição  se  def in ia:  Dutra  se  apoiava  nos  setores  mais 
conservadores do Estado Novo; Gomes reunia ao seu redor  os conservadores 
contrár ios  ao  Estado  Novo,  tendo  seu  discurso  uma  grande  penetração  nas 
áreas  urbanas;  os  Comunistas  que  a  época  div id iam  a  inf luência  sobre  os 
s indicatos,  com o PTB getul ista.

Com a  aproximação  do  pleito,  aumentam os  esforços  de  membros  do 
ant igo  governo  no  sent ido  de  fazer  com  que  Vargas  apoiasse  a  candidatura 
de Dutra.  Alguns queremistas  como Hugo Borghi,  começam a atacar  Eduardo 
Gomes. Foi  Borghi  quem colou à imagem do Brigadeiro  a f igura de candidato 
el i t is ta,  quando  atr ibuiu  ao  udenista  a  frase  “não  preciso  dos  votos  dos 
marmiteiros”.  Por  outro  lado,  Dutra  procurava  costurar  o  apoio  do  PTB  se 
comprometendo  a  nomear  um  ministro  do  Trabalho  indicado  pelo  part ido, 
bem como executar seu programa socia l .

Contudo,  Vargas  ainda  não  se  decidira  pelo  apoio  à  candidatura  do 
General,  o  que  somente  ocorreu  em  27  de  Novembro,  quando  Borghi  lê, 
durante  o  comício  de  encerramento  da  campanha,  uma  mensagem  do  ex-
pres idente: “O General  Eurico Gaspar Dutra,  candidato do PSD, em repet idos 
discursos  e,  a inda  agora,  em  suas  últ imas  declarações,  colocou-se  dentro 
das idéias do programa trabalhista e assegurou,  a esse part ido,  garant ias de 
apoio,  de  acordo  com  as  suas  forças  eleitorais.  Ele  merece,  portanto,  os 
nossos  sufrágios”.  Mas,  como  em  um  prenúncio  do  futuro  próximo,  Vargas 
também af irmava: “. . .  estarei  a inda ao lado do povo, contra o pres idente,  se 
não forem cumpridas as promessas do candidato” 6 .

80%  dos  cerca  de  sete  milhões  e  meio  de  eleitores  compareceram 
para  assegurar  a  v itór ia  de  Dutra  com  3.251.507  votos  (54,16%),  contra 
2.039.341  (33,97  %)  de  Eduardo  Gomes,  569.818  (9,49%)  de  Fiúza,  o  que 
representava  um crescimento  importante  dos  Comunistas,  e  10.001 votos  do 
candidato Mário  Rol im Teles do Part ido Agrár io  Nacional.  Os votos brancos e 
nulos chegaram a 2,2%. Dos 320 parlamentares eleitos o PSD possuía 177, a 
UDN  87,  o  PTB  24  e  o  PCB  com  15.  As  demais  dezessete  cadeiras  foram 
ocupadas por part idos menores 7 .  

Diante  deste  cenário  Dutra  in ic ia  seu  governo  apoiando-se  sobre  a 
mesma  estrutura  pol í t ica  que  sustentara  o  Estado  Novo,  fundada 
exatamente  no  PSD e  no  PTB.  No  entanto,  gradat ivamente,  o  governo  Dutra 
se  encaminha para  o lado  da UDN,  buscando  cr iar  uma alternat iva  pol í t ica  à 

5 CAMARGO, Apásia. Artes da Política: Diálogo com Ernani do Amaral Peixoto. Rio de Janeiro:: Nova 
Fronteirra, 1986.
6 Ver LEITE e NOVELLI, pág. 751.
7 Ver CPDOC FGV.
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f igura  paternal ista  de  Getúl io  Vargas,  ele ito  senador  pelo  Rio  Grande do  Sul 
e São Paulo e deputado por sete estados.

O Governo Dutra

A composição do Governo

Eleito,  Dutra  nomeia  seu  ministér io  respeitando  os  acordos  tecidos 
durante  o  período  eleitora l.  O  ministér io  da  Guerra  permaneceu  sob  o 
comando  de  Góis  Monteiro.  O  do  Trabalho  foi  indicado  Otací l io  Negrão  de 
L ima conforme o combinado com o PTB. Todos os demais  ministér ios f icaram 
com  PSD,  tendo  Carlos  Luz  à  frente  da  pasta  da  Just iça.  Será  ele  quem, 
conjuntamente  com  o  pres idente  eleito,  i rá  ass inar  o  decreto  de  cr iação  do 
DHP. Todos os ministros eram homens l igados a Vargas.

Esta  s ituação  começa  a  se  modif icar ,  a  part ir  de  maio  de  1946, 
quando  Dutra  oferece  a  UDN  dois  ministér ios.  Gradat ivamente,  as  forças 
conservadoras  começam  a  perceber  que  fora  o  getul ismo,  elas  possuíam 
mais  objet ivos  em  comum  do  que  divergências.  Deste  modo,  PSD  e  UDN 
inic iam um movimento de aproximação o qual  pressupunha o isolamento dos 
Trabalhistas e, em especia l ,  de Vargas.

Dentro  desta  lógica  e  buscando  permit ir  o  lançamento  de 
candidaturas  de  alguns  membros  do  governo  as  eleições  estaduais  de  1947, 
Dutra  in ic ia,  a part ir  de setembro de 1946, uma grande reformulação de seu 
governo.  Góis  Monteiro  deixa  o  ministér io  para  se  candidatar  ao  Senado. 
Para  o  seu  lugar  é  nomeado  o  general  Canrobert  Pereira  da  Costa, 
ant ivarguista  e ant icomunista,  que era  muito  próximo de Dutra.  O ministér io 
do  Trabalho  é  ret irado  do  PTB:  Otací l io  Negrão  de  L ima  é  subst itu ído  por 
Morvan  Dias  F igueiredo,  indicado  pela  Federação  das  Indústr ias  do  Estado 
de  São  Paulo.  Daniel  Carvalho  do  PR,  al iado  da  UDN,  é  nomeado  para  o 
Ministér io  da  agricultura.  Dutra  cont inua  s inal izando  com  ministér ios 
udenistas,  até  que  em  dezembro  de  1946,  Raul  Fernandes  e  Clemente 
Mariani ,  contando  com  o  apoio  da  direção  da  UDN,  assumem os  Ministér ios 
das  Relações  Exter iores  e  da  Educação  e  Saúde,  respect ivamente.  Diante 
deste  quadro,  Vargas  rompe  com  Dutra  num  desfecho  do  conf l i to  in ic iado 
com o golpe de 29 de outubro de 1945.

Restava el iminar  a  “ameaça  comunista”.  O PCB obt ivera  na eleição  de 
1947  um  resultado  express ivo  em  São  Paulo,  onde  se  al iou  a  Ademar  de 
Barros,  e  no  Distr i to  Federal,  onde elegeu  18 dos  50  vereadores.  Ao  mesmo 
tempo  dentro  do  governo  Dutra  aumentava  a  cada  dia  a  representat iv idade 
das  idéias  ant icomunistas.  Antes  mesmo da  eleição,  o  TRE  do  DF  acusara  o 
PCB  de  dupl ic idade  estatutár ia.  O  próprio  ministro  da  Just iça,  Benedito 
Costa  Neto  (Carlos  Luz  saíra  para  se  candidatar)  enviou  documentação  que 
corroborava  com a  acusação do  TRE.  Em fevereiro  o  subprocurador-geral  da 
Repúbl ica,  Alceu  Barbedo  af irmava  “ inconst ituc ional idade  dos  part idos 
extremistas” 8 .  Enf im,  no dia  7 de maio de 1947 o TSE decidiu  por  três  votos 
contra  dois  pela  i legal idade  do  PCB.  No  mesmo  dia  as  sedes  do  part ido 
estavam  fechadas  no  DF  e  em  várias  outras  cidades.  Os  própr ios 

8 Ver CPDOC FGV
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parlamentares  eleitos  pelo  PCB  t iveram  seus  mandatos  ext intos  através  de 
um projeto de le i  e laborado pelo PSD.

Assim,  pouco  mais  de  um  ano  após  a  sua  posse,  o  governo  Dutra 
alterava  totalmente  sua  composição,  deixando  os  al iados  trabalhistas  de 
lado,  e  tendo como principa l  a l iada  a  UDN. Juntos  PSD e PTB det inham 82% 
das  cadeiras  do  Parlamento.  Este  acordo  ser ia  formal izado  em  janeiro  de 
1948 com o chamado acordo  interpart idár io.  A part ir  daí  o Governo,  de base 
conservadora,  irá  se  apropr iar  de  pol í t icas  do  Estado  Novo,  tendo  como 
objet ivo cr iar  uma alternat iva pol í t ica  v iável  à f igura de Getúl io.  

As diretr izes gerais  do Governo Dutra.

Dutra  procurou  adotar  uma  pol í t ica  de  respeito  à  Const itu ição  recém 
promulgada.  Contudo,  isto  nem sempre ocorreu como bem demonstra  o caso 
da  cassação  dos  comunistas.  A  Const itu ição  de  1946  rompe  com muitos  dos 
pr incípios  da  Carta  de  1937,  tendo  um  caráter  l iberal  e  democrát ico.  O 
pres idente  ter ia  mandato  de  cinco  anos  e  ser ia  ele ito  por  voto  direto  de 
todos  os  bras i le iros  alfabet izados,  maiores  de  dezoito  anos  de  ambos  os 
sexos.  Pela  pr imeira  vez  era  dada  as  mulheres  o  direito  de  votar.  Def in iu 
também  a  obrigator iedade  deste  voto.  Ao  mesmo  tempo,  no  que  tange  à 
organização  dos  trabalhadores,  ela  manteve  as  estruturas  corporat ivas  do 
Estado Novo: o imposto s indical;  a l iberdade s indical  estava no texto mas de 
forma  imprecisa,  pois  mantinha  a  capacidade  de  intervenção  do  Estado  nos 
s indicatos.  A Const itu ição de 1946 também incorporava o Direi to de Greve.

Do  ponto  de  vista  econômico,  o  governo  Dutra  começa  com  uma 
s ituação  bastante  favorável.  Durante  o  período  da  Guerra,  o  Bras i l 
conseguiu  acumular  cerca  de  US$  700  milhões  em  div isas 9 .  Ao  mesmo 
tempo,  a  recém  inaugurada  Companhia  Siderúrgica  Nacional  –  CSN  era  um 
importante  suporte  para  um  novo  f luxo  de  crescimento  da  indústr ia.  No 
começo,  o  Governo  seguiu  o  modelo  l iberal ,  procurando  diminuir  a  presença 
do  Estado  na  economia.  Para  tanto  se  apoiou  em  um  discurso  de 
Reconstrução  Nacional,  já  que  o  Estado  Novo  era  v isto  como  a  “ditadura” 
responsável  pelos  problemas  nacionais,  o  que  reforçava  a  ruptura  de  Dutra 
e Vargas.  Em seu pr imeiro  ano de governo,  a inf lação chegou a 22,6%. Para 
combatê- la  buscou-se  a  redução  do  gastos  públ icos,  controle  e  diminuição 
das  emissões  monetár ias,  suspendeu  o  controle  das  taxas  de  câmbio  e 
l iberou  a  importação  de  bens  manufaturados.  Do ponto  de  vista  do  combate 
à  inf lação  o  Governo  obteve  algum  sucesso,  já  que  em  1947  a  inf lação 
chegou  a  2,7%,  mas  em  1950,  o  últ imo  de  seu  governo,  ela  subiu  para 
12,4%.

Outro  ponto  importante  do  Governo  Dutra  foi  o  plano  SALTE  (saúde, 
a l imentos,  transporte  e  energia).  Tratava-se  de  um  plano  que  deveria  ser 
executado  no  período  de  1949  a  1953  mas  que  não  foi  totalmente 
executado.  No  plano  da  saúde,  previa  a  melhoria  das  condições  sanitár ias 
da  população  rural.  No  setor  de  transportes  o  plano  def in ia  um  vasto 
programa  de  expansão  da  rede  ferroviár ia  e  rodoviár ia ,  melhoria  da 
navegabi l idade  dos  r ios,  modernização  dos  portos  e  a  construção  de 

9 SARETTA, Fausto. Política econômica externa do Brasil:1946-1950. Trabalho apresentado na Third 
Conference of the Brazilian Studies Association, King’s College, Cambridge, UK. 1996.

11



oleodutos.  Ao f inal  do governo foram construídos mais de mil  qui lômetros de 
ferrovias,  dois  mi l  e  oitocentos  qui lômetros  de  rodovias  (dentre  os  quais  a 
rodovia  Rio-São  Paulo  a  Pres idente  Dutra).  No  caso  da  energia  o  SALTE 
adotou  as  recomendações  do  Plano  Nacional  de  Eletr i f icação,  elaborado  no 
f inal  do  pr imeiro  mandato  de  Vargas.  Entre  1945  e  1950  a  capacidade 
instalada  de  geração  de  energia  cresceu  40%.  O  plano  SALTE  foi  aprovado 
pelo  congresso  somente  em maio  de  1950  e  foi  abandonado  em 1951,  já  no 
segundo mandato de Getúl io.  

A pol í t ica habitacional  do Governo Dutra.    

Durante  o  Governo  Dutra   foram  construídas  27.991  unidades 
habitacionais,  sendo  este  o  governo  que  mais  construiu  habitações  até 
1964. Para tanto se valeu de três órgãos habitacionais:  

1. Os Inst itutos  de Aposentadoria  e  Pensões 1 0  que desde o Estado 
Novo  vinham  projetando  e  construindo  unidades  habitac ionais.  No  governo 
Dutra os IAP’s  foram responsáveis pela construção de 19.670 unidades 1 1 .

2. A  Fundação  da  Casa  Popular  órgão  cr iado  por  Dutra  em  1°  de 
maio  de  1946,  l igado  ao  Ministér io  do  Trabalho,  Indústr ia  e  Comércio. 
Durante  o  governo  Dutra  ela  foi  responsável  pela  construção  de  8.265 
unidades 1 2 .

3. O Departamento  de  Habitação  Popular  da  Prefeitura  do  Distr i to 
Federal,  cr iado  por  Dutra  em 4  de  abri l  de  1946,  que  construiu  durante  seu 
governo 56 unidades habitacionais.

 A  Fundação  da  Casa  Popular  t inha  por  missão  fornecer  habitação  em 
âmbito  nacional.  Logo  no  in íc io  de  seu  mandato,  em  fevereiro  de  1946, 
Dutra  anunciou  sua  cr iação.  Deste  modo  ele  procurava  cumprir  o 
compromisso  de  campanha  de  fazer  “um  esforço  de  unif icação  econômica 
das  classes  socia is”.  Além  disso,  Dutra  t irava  dos  Comunistas  o  apelo  para 
que  se  atendessem  demandas  dos  trabalhadores.  Ao  mesmo  tempo,  ele 
podia  tentar  r ival izar  com  a  imagem,  cr ista l izada  na  f igura  de  Getúl io,  de 
“pai  dos  pobres”.  A  questão  da  moradia  era,  portanto,  um  dos  elementos 
fundamentais  para  consol idação  de  suas  pol í t icas  socia is  e, 
conseqüentemente,  para  dar  v iabi l idade  eleitoral  ao  seu  grupo  pol í t ico. 
Dentro  desta  lógica,  a  FCP deveria,  segundo seu  projeto  in ic ia l ,  ser  o  órgão 
capaz  de  art icular  as  diversas  ações  necessárias  para  a  execução  de  uma 
pol í t ica  habitac ional.  Dentre  as  suas  atr ibuições  a  FCP  deveria  f inanciar 
infra-estrutura  urbana, bem como a indústr ia da construção civ i l .  F inanciar ia 
também a  construção  de  imóveis,  fossem eles  empreendimentos  públ icos  ou 
pr ivados.  Previa  ainda  a  part ic ipação  da  FCP  na  pesquisa  de  métodos 
construt ivos  que  barateassem a  produção  habitacional.  Para  execução  deste 
extenso  escopo,  a  Fundação  ter ia  os  recursos  necessários  a  part ir  de  duas 
fontes  pr inc ipais:  transferência  de  recursos  da  carteira  predial  dos  IAP’s 
para a FCP; e cobrança de um imposto sobre transações imobi l iár ias.

10 Para IAP’s, Nabil Bonduki, Origens da Habitação Social no Brasil; Marta Ferreira Farah, Estado,  
Previdência Social e Habitação.
11 BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, Lei do inquilinato e 
difusão da casa própria. São Paulo, Estação Liberdade/ Fapesp, 1998.
12 Ver BONDUKI 1998.
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Contudo,  entre  o lançamento da proposta  or iginal  em fevereiro  e a le i 
que  cr iou  a  Fundação,  aprovada  em  maio,  ela  sofreu  muitas  modif icações. 
As  mais  importantes  diz iam  respeito   às  or igens  das  fontes  de  renda. 
Pr imeiro  os  IAP’s  se  opuseram à  perda  de  recursos  para  a  nova  inst i tu ição, 
no  que  contaram  com  o  apoio  dos  s indicatos.  Ambos  estavam  interessados 
em  manter  seu  poder  de  inf luência  pol í t ica  através  da  concessão  de 
unidades  habitacionais.  No  que  tange  as  fontes  de  recursos,  a  s ituação  da 
FCP se tornou ainda mais del icada com a ext inção,  em 1951, da cobrança do 
imposto  sobre  transações  imobi l iár ias.  A  proposta  não  recebeu  boa  acolhida 
junto  à  indústr ia  da  construção  civ i l .   Ao  mesmo  tempo,  o  fato  de  ser  dado 
o  t í tu lo  de  propriedade  aos  moradores  das  habitações  construídas  pela  FCP, 
fez com que seu projeto também fosse cr i t icado pelos comunistas. 

Uma  das  pessoas  mais  cr í t icas  à  proposta  da  FCP,  foi  a  Engenheira 
Carmen  Port inho.  Em  texto  de  7  de  abri l  de  1946  int i tu lado  “Habitação 
Popular” ,  publ icado  no  Correio  da  Manhã,  portanto  três  dias  após  a  cr iação 
do  DHP  e  no  meio  dos  debates  que  antecederam  a  aprovação  da  Lei  que 
cr iar ia  a  FCP,  ela  s intet izou  seus  conceitos  à  respeito  do  assunto.  Carmen 
inic ia  sua  cr í t ica  discordando  do  uso  do  termo  casa,  que  para  ela  era 
inadequado,  prefer indo  o uso de habitação  que ser ia  abrangente  envolvendo 
todas  as  questões  necessárias  para  a  solução  do  problema:  transporte, 
educação,  saúde,  etc.. .  Carmen  não  concordava  com  o  fato  da  Fundação 
vender  suas  unidades,  pois  não  acreditava  na  capacidade  f inanceira  dos 
potencia is  compradores.  Ela  aponta  a  ausência  de  referências  à  ass istência 
socia l ,  setor  que  dentro  do  DHP  t inha  uma  grande  relevância.  Cr it icava 
também o fato  do  projeto  considerar  a  desapropriação  de  pequenos  lotes,  o 
que  impedir ia  a  construção  de  “unidades  habitacionais  completas”, 
dependentes  de  desapropriações  de  maior  porte.  Carmen  também 
considerava  inadequada  a  proposta  da  FCP  poder  desapropriar  somente 
terrenos  que  t ivessem  problemas  legais,  o  que  l imitar ia  a  sua  atuação.  A 
futura Diretora  do DHP, v ia problemas também no s istema de f inanciamento, 
já  que  considerava  elevados  os  juros  cobrados  e  o  prazo  de  amort ização 
curto.  Defendia  que os prazos pudessem variar  de 30 a 60 anos.

Por  todas  estas  dif icu ldades,  o  governo  Dutra  acabou  não 
conseguindo  imprimir  a  unidade  e  abrangência  de  ações  necessárias  para  a 
execução  de  uma  pol í t ica  habitacional.  Ass im,  as  divergências  existentes 
entre  as  diretr izes  de  dois  órgãos  habitacionais,  cr iados  pelo  mesmo 
Governo  com  uma  diferença  de  apenas  um  mês,  demonstra  a  fa lta  de  um 
planejamento  global  do  problema  habitacional .  O  próprio  conceito  da  FCP, 
de  ser  um  órgão  capaz  de  art icular  as  diversas  ações  que  evolvem  a 
implementação  da  pol í t ica  habitac ional,  f icou   fragi l izada  com  cr iação  do 
Departamento  de  Habitação  Popular  do  Distr i to  Federal  –  DHP.  Este  era  um 
órgão  de  caráter  eminentemente  regional,  atendendo  especif icamente  ao 
Distr i to  Federal  e  se  dest inava,  ao  menos  in ic ia lmente,  aos  funcionários 
públ icos  municipais.  De  certo  modo,  se  f i l iava  mais  aos  IAP’s  do  que  a 
própr ia  FCP.  Pelas  cr í t icas  de  Carmen,  sua  diretora  por  quase  treze  anos, 
notamos  que  o  DHP  representava  uma  maneira  diversa  de  enfrentar  o 
problema  habitacional  em  relação  ao  que  propunha  fundação.  Mesmo  ass im 
não  se  nota  a  devida  art iculação  com  o  planejamento  urbano  ou  com 
pol í t icas  de  saneamento  básico,  educação  etc.. .  Mesmo  a  pr incipa l  obra 

13



habitacional  real izada  durante  o  Governo  Dutra,  o  Conjunto  Pedregulho, 
carece  de  um  projeto  urbaníst ico  mais  abrangente.  O  autor  do  projeto,  o 
Arquiteto  Affonso  Eduardo  Reidy,  real iza  um  Projeto  de  Al inhamento 1 3   no 
local  do  CRPMM,  o  morro  do  Pedregulho.  No  entanto,  não  existem  no  PA 
quaisquer referências ao Conjunto Pedregulho também de sua autor ia.

Outra  ação  concreta  do  Governo  Dutra  e  que  era  contrár ia  à  idéia  da 
FCP  como órgão  central izador  das  ações  habitacionais  foi  a  cr iação,  através 
do  Decreto  n°  22.498 de 22 de  Janeiro  de 1947,  da  Fundação Leão XIII.  Ela 
ser ia  uma  inst i tu ição  da  Prefeitura  do  DF,  cuja  função  pr imordial  ser ia 
prestar  ass istência  a  população  favelada  da  cidade.  As  favelas  car iocas, 
começavam  a  ser  tornar  uma  questão  central  da  pol í t ica  municipal  e  o 
Governo  precisava  demonstrar  capacidade  de  intervir  no  problema.  A 
Fundação  era  administrada  por  uma  junta  tr ipart i te:  um  representante  da 
Prefeitura,  um da Igreja e um das associações de ass istência pr ivada.

Deste  modo,  apesar  do  volume  s ignif icat ivo  de  real izações  no  campo 
habitacional,  der ivado  de  uma  conjunção  de  fatores  pol í t icos,  econômicos  e 
administrat ivos,  o  Governo  Dutra  não  conseguiu  elaborar  uma  pol í t ica 
habitacional  unif icada.  Ainda que um embrião de proposta  est ivesse inser ido 
no  programa  da  FCP,  este  jamais  pode  ser  implementado,  quer  seja  pela 
fa lta  de  apoio  pol í t ico,  quer  pela  ausência  de  recursos  necessários  para  sua 
execução.   Como  apontou  Bonduki 1 4 ,  durante  o  período  democrát ico  entre 
1946  e  1964,  surgem  diversos  órgãos  habitac ionais,  de  âmbito  estadual  e 
municipal .  É  dentro  deste  contexto  que  devemos  inser ir  a  cr iação  do  DHP. 
Trata-se  de   uma solução  pontual,  completamente  desart iculada  dos  demais 
projetos  implementados  pelo  Governo  Federal,  mas  que  a  despeito  disto, 
possuía  uma visão mais  abrangente do problema habitacional  e  que por  esta 
razão,  conseguiu  elaborar  uma  metodologia  de  trabalho  mult idiscipl inar. 
Composto  por  um  corpo  técnico  de  indiscut íve l  qual idade,  o  DHP  construiu 
relat ivamente  poucas  unidades,  mas  estas  se  tornaram  uma  referência 
mundial  enquanto solução arquitetônica  para o problema da moradia.

A criação do Departamento de Habitação Popular

O Departamento de Construções Proletár ias.  

No   f inal  dos  anos  30  o  Bras i l  in ic ia  um  surto  de  urbanização  jamais 
v isto.  De um lado,  a pr incipal  fonte de r iquezas do país,  a agricultura,  sofr ia 
com  a  baixa  dos  preços  internacionais,  de  outro,  o  país  começava  um 
processo  de  industr ia l ização  que  contava  com  incent ivos  do  Estado  Novo. 
Estes  dois  vetores  cr iaram  um  f luxo  migratór io,  do  campo  para  as  cidades, 
em  especia l  ao  Rio  de  Janeiro,  que  à  época  era  a  maior  c idade  bras i le ira  e 
Capita l  da Repúbl ica.  No período  de 1930 a  1950 a  população  car ioca  saltou 
de  1.400.000 para  2.400.000 habitantes.  Esta  explosão  urbana  provocou  um 
aumento  dos  custos  da  construção  civ i l ,  que  viu  suas  matér ias  pr imas 
escassearem.  Como  a  indústr ia  da  construção  civ i l  não  conseguiu 
acompanhar  a  crescente  demanda,  os  imóveis  usados  f icaram  mais  caros, 

13 PA 5068 de  1° de abril de 1949. Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura 
a  Cidade do Rio de Janeiro.
14 Ver BONDUKI, pág. 122.
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afetando os preços dos aluguéis 1 5 .  Esta circunstância    produziu um aumento 
do número de favelas no DF, o que fazia com que o debate sobre este tema, 
passasse  a  ter  cada  vez  mais  importância  na  pol í t ica  municipal .  Est ima-se 
que  a  população  favelada  do  DF  tenha  chegado  a  300.000  pessoas  em 
1943 1 6 .  O  Código  de  Obras  do  DF  de  1937,  em  seu  art igo  346 1 7 ,  previa  a 
erradicação  das  favelas  através  da  permissão  da  construção  de  casas 
proletár ias.   Estas  eram  caracter izadas  como  construções  de  um  único 
pavimento, que t inham direito  a um processo de l icenciamento mais rápido e 
podiam ut i l izar  um lote  menor  do  que a  norma comum. O art igo  349 proibia 
a  construção  de  novas  habitações  bem  como  melhorias  nas  favelas 
existentes.   Em oito  de agosto de 1941, o  prefeito  Henrique  Dodsworth cr ia, 
através  do  Decreto  n°  7075,  o  Departamento  de  Construções  Proletár ias- 
DCP  a  part ir  do  ant igo  Serviço  de  Construções  Proletár ias,  até  então 
vinculado  ao  Departamento  de  Edif icações.  O  Departamento  cuidava  das 
aprovações  de  construções  proletár ias  e  oferecia  projetos  de  casas 
padronizadas  aos  cidadãos  interessados  em  construí- las.  Este  serviço 
passará  a  ser  desempenhado  pelo  DHP,  através  dos  seus  serviços  de 
F iscal ização, como veremos mais adiante.

Corroborando  com  o  esforço  de  enfrentar  o  problema,  a  Prefeitura 
cr ia,  a inda  em 1941,  a  Comissão  de  Estudos  dos  Problemas  de  Higienização 
de  Favelas 1 8 ,  que  elabora,  no  ano  seguinte,  um  plano  de  ação  para 
solucionar  o  “problema da  favela”.  Dentre  as  propostas  formuladas  estava  a 
construção  dos  chamados  Parques  Proletár ios  Provisór ios.  Tratava-se  de 
uma  pol í t ica  de  erradicação  de  favelas,  onde  a  população  favelada  ser ia 
transfer ida  para  os  Parques,  que  por  terem  o  caráter  de  habitação 
provisór ia  possuíam  uma  construção  bastante  s imples.  De  todo  modo, 
representava  uma  melhoria  do  padrão  construt ivo,  em  comparação  às 
favelas.  Poster iormente,  os  moradores  ser iam  transfer idos  para  habitações 
def in it ivas.  Esta  era  uma tentat iva  do  poder  públ ico  de  acompanhar  a  veloz 
expansão  das  favelas  car iocas  neste  período,  promovendo  uma  ação  que 
pudesse estancar o problema.

Em  maio  de  1942,  a  população  da  favela  do  Largo  da  Memória, 
também  conhecida  como  da  Praia  do  Pinto,  era  transfer ida  para  o  Parque 
Proletár io  da  Gávea,  o  Parque  n°  1.  Cerca  de  500  casas  já  estavam 
construídas  e  mais  150  ainda  estavam  em  construção 1 9 .  Mas  o  Parque  não 
era  formado  apenas  por  res idências,  também  foram  construídos,  igreja, 
posto  médico,  centro  de  ass istência  socia l ,  escola  de  educação  f ís ica, 
creche,  lactár io  e  posto  pol ic ia l .  Isto  representava  um  grande  avanço,  na 
medida  em que a  proposta  dos  Parques  percebia  que a  solução  do  problema 
da  habitação,  exig ia  uma  ampl iação  do  programa  habitacional  tradic ional. 
Para  morar  no  Parque  o  cidadão  deveria  trabalhar  na  Zona  Sul,  ser 
registrado no posto de pol íc ia,  e pagar um aluguel  de Cr$ 40,00. 

15 PERLMAN, Janice E. O mito da marginalidade: Favelas e Política no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1977.
16 PARISSE, Luciano. Favelas do Rio de Janeiro: evolução e sentido. Rio de Janeiro, Cenpha, 1969.
17 Ver PARISSE..
18 Seria a primeira de uma série de seis comissões criadas com o intuito exclusivo de  debater a 
questão da Favela, até 1964 no Rio de Janeiro.
19 Ver PARISSE..
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No  dia  18  do  mesmo  mês,  era  inaugurado  o  Parque  Proletár io 
Provisór io  n°  2,  do  Caju,   que  contava  com  322  unidades.  Em  1943  foi 
construído  o Parque Proletár io  n°  3,  na Praia  do  Pinto  que contava  com 400 
unidades 2 0 .  No  dia  30  de  junho  de  1943,  Vargas  v is i ta  o  Parque  Gávea  e 
anunciava  em seu  discurso  o  “f im”  das  favelas.  Reiterava  que  as  habitações 
def in it ivas  ser iam  construídas  dentro  de  curto  prazo.  Contudo,  isto  só  v ir ia 
acontecer  em  1956  com  a  inauguração  do  Conjunto  Residencia l  Gávea, 
projetado pelo DHP.

O Decreto nº 7362 de 25 de setembro de 1942 

Buscando  a  “s impl i f icação  do  processo  de  l icenciamento  das 
construções  de  moradia  de  valor  access ível  aos  proletár ios” 2 1 ,  o  Prefeito 
Henrique  Dodsworth  publ ica  o  Decreto  7.362  que  altera  o  Código  de  Obras 
de  1937.  Este  Decreto  irá  bal izar  a  atuação  do  Departamento  de 
Construções  Proletár ias,  ass im  como  a  do  seu  subst ituto,  o  DHP. 
Inic ia lmente,  ele  def ine  a  construção  proletár ia  como  sendo  aquela 
local izada  em  zonas  ZR3  e  ZA,  construídas  com  um  ou  dois  pavimentos. 
Quando térrea a área construída máxima podia  chegar  a 70,00 m², enquanto 
que a  construção de dois  pavimentos  poderia  chegar  a  120,00 m² (60,00 m² 
por  pavimento).  F icava  l iberada  do  pagamento  de  quaisquer  taxas  ou 
emolumentos,  cabendo apenas  ao futuro proprietár io  de uma res idência  com 
dois  pavimentos,  o  pagamento  de  selos  municipa is  no  valor  de  30$0.  Não 
eram  consideradas  áreas  computáveis  os  seguintes  ambientes:  varanda 
(quando  voltada  para  o  logradouro),  cobertura  de  tanque  e  garagem.  Para 
l iberação  da  l icença  proletár ia  deveria  ser  apresentado  o  projeto  da 
edif icação,  em  escala  mínima  de  1:100  nas  plantas,  1:50  nos  cortes  e 
fachadas  e 1:500  na  planta  de  s ituação.  O decreto  permit ia  a  construção  de 
duas  res idências  por  lote,  desde  que  ambas  t ivessem  entradas  separadas. 
Determinava  ainda,  que  as  construções  deveriam  respeitar  um  recuo  em 
relação  ao  al inhamento,  de  pelo  menos  seis  metros.  Os  recuos  laterais  e  de 
fundo  deveriam  ser  de  no  mínimo  um  metro  e  meio,  podendo  somente  as 
garagens  alcançar  as  div isas.  O  Decreto  também  def in ia  um  padrão 
construt ivo  para  as  construções  proletár ias.  O  piso  interno  das  res idências 
deveria  estar  pelo  menos  v inte  cent ímetros  acima  do  terreno  natural,  sendo 
const itu ído  de  um contra  piso de concreto traço 1:4:8,  de pelo  menos cinco 
cent ímetros  de  espessura,  ou  de  t i jo los  assentados  e  rejuntados  com 
argamassa  de  cimento  e  areia.  Todas  as  paredes  externas  poderiam  ser  de 
meia  vez  de  t i jo lo,  reforçadas  com  pi lares  de  concreto,  quando  t ivessem 
uma  extensão  superior  a  seis  metros.  Elas  também deveriam  ser  amarradas 
com  uma  cinta  cont ínua  de  concreto  armado.  Nas  paredes  térreas  de  um 
sobrado,  o  Decreto  exig ia  alvenarias  de  uma  vez  de  t i jo lo.  As  coberturas 
ser iam  de  telhas  de  barro,  ou  qualquer  outro  mater ia l  incombust ível,  sendo 
proib idas  as coberturas  metál icas.  Nas casas térreas  o pé dire ito  mínimo era 
de  2,60  m,  enquanto  nos  sobrados  este  passava  para  2,50  m,  nas  salas  e 

20 BRITTO, Alfredo. Habitação popular: inventario da ação governamental. Rio de Janeiro,
Finep/Projeto, 1983. 
21 Decreto nº 7362 de 25 de setembro de 1942 do  Prefeito do DF. Publicado no DO de 30 de 
setembro de 1942.
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quartos.  Nas  garagens,  cozinhas,  banheiros  o  pé  direito  poderia  alcançar  o 
mínimo  de  2,00  m.  O  Decreto  def in ia  ainda  o  t ipo  de  acabamento  de  cada 
um  dos  ambientes.  Nas  salas  e  quartos  era  permit ido  revest imento  de 
madeira ou mater ia l  equivalente,  ou piso de t i jo los com juntas de argamassa 
de  cimento  e  areia  de  traço  1:3.  Já  as  paredes  de  t i jo lo  comum,  deveriam 
ser  rebocadas  e  pintadas  ou  caiadas  quer  fossem  internas  ou  externas. 
Poderiam  dispensar  a  pintura  e  a  caiação  as  paredes  de  t i jo los  especia is , 
blocos  de  cimento,  lajotas  e  placas,  desde  que  com  rejuntamento  de 
argamassa  de  cimento.  Ao  redor  de  todas  as  alvenarias  externas,  o  solo 
deverá  ser  revest ido  por  uma calçada  cimentada  de  pelo  menos  meio  metro 
de  largura.  Nas  cozinhas  e  banheiros  as  paredes  deveriam  ser  revest idas 
com  um  barrado  impermeável  de  azulejos,  ladr i lhos  ou  argamassa  de 
cimento  l iso,  até  um metro  e  meio  de  altura.  Também determinava  padrões 
dimensionais:  quartos  e  salas  deveriam  ter  área  mínima  de  6,00  m²;  as 
cozinhas  não podiam medir  menos do que 3,20 m²;  nos  gabinetes  sanitár ios 
( lavabos)  a  área  mínima  era  de  1,20  m².  A  vent i lação  e  a  i luminação  dos 
ambientes  deveria  ser  feita  diretamente  do  exter ior .  As  dimensões  mínimas 
das  janelas  de  salas  e  quartos  era  de  0,60x  1,20  m,  enquanto  que  nas 
cozinhas  e  sanitár ios  era  de  0,50x  0,50  m.  O  Decreto  também  fazia 
exigências  quanto  a  instalação  hidrául ica:  reservatór io  com  capacidade 
mínima  de  600  l i tros;  chuveiro  e  vaso  sanitár io  vent i lado  e  com  caixa  de 
descarga;  tanque  de  lavagem  protegido  contra  o  sol  e  as  intempéries, 
dotado  de  torneira  e  ralo;  obrigatór ia  a  instalação  de  fossa  assépt ica 
quando  da  ausência  de  s istema  de  coleta  de  esgotos.  As  div isas  dos  lotes 
deveriam  ser  fechadas  e  era  obrigatór ia  a  cerca  v iva  na  testada  do  lote.  O 
Decreto  obrigava  o  Departamento  de  Construções  Proletár ias  dispor  aos 
interessados,  vár ios  t ipos  de  projetos  para  res idências  proletár ias,  que 
ser iam  fornecidos  mediante  pagamentos  de  selos  municipa is  no  valor  de 
10$0. Estes projetos  ser iam separados  por  c lasses,  de acordo  com o número 
de  compart imentos.  Quando  o  proprietár io  optava  pela  ut i l i zação  destes 
projetos,  ele  f icava  dispensado  de  ter  arquiteto  ou  engenheiro  próprio.  O 
prazo  máximo  para  a  concessão  de  alvarás  de  l icença  para  construções 
proletár ias  era  de  no  máximo  quinze  dias.  Tinha  val idade  de  um  ano, 
prorrogável  anualmente  mediante  requerimento  e  pagamento  de  selos 
municipais  no  valor  15$0.  O  Decreto  reduzia  em  50%  o  valor  das  multas 
apl icadas  por  infrações,  em  relação  ao  Código  de  Obras  de  1937.  Era 
permit ida  a  concessão  de  habite-se  provisór io  antes  de  terminada  a 
construção,  desde  que  est ivessem  construídos  e  em  condições  de  serem 
habitadas,  pelo  menos  um  compart imento  pr incipa l,  a  cozinha  e  o  gabinete 
sanitár io  com  os  respect ivos  aparelhos  sanitár ios  e  a  l igação  com  o  esgoto 
ou  fossa.  O  proprietár io  que  desejasse  construir  mais  uma  casa  proletár ia 
deveria  pagar  selos  no  valor  de  100$0,  estando  isento  de  quaisquer  outras 
taxas  ou emolumentos.  Este  t ipo  de construção não t inha direito  a  habite-se 
provisór io.  Com  isso,  o  Decreto  procurava  sobretaxar  os  construtores  de 
casas  proletár ias  para  venda  ou  locação.  Era  permit ida  ainda  a  fusão  de 
lotes  que  t ivessem  uma  testada  total  de  no  mínimo  70,00  m,  para  a 
construção   de  grupos  de  dez  ou mais  casas  em lotes  de  no mínimo 7,00  de 
testada  e  área  mínima  de  175,00  m².  Para  este  conjunto  será  concedida 
uma única  l icença,  não  sendo  permit ido  menos  de  10  habitações.  O  Decreto 
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também  l iberava  a  construção  de  casas  geminadas  em  2  lotes  cont ínuos.  A 
parede  de  separação  destas  unidades  deveria  possuir  25  cent ímetros  de 
espessura,  devendo  ser  prolongada  até  at ingir  a  cobertura,  separando  as 
duas  coberturas  no  caso  de  telhado  com  estrutura  de  madeira.  Por  f im  o 
Decreto cr iva  parâmetros legais  para o f inanciamento e a comercia l ização de 
imóveis  proletár ios.  No  caso  de  venda  destes  imóveis,  não  poder iam  ser 
cobrados  juros  superiores  a  8% ao  ano.  A  locação  só  era  permit ida  caso  o 
imóvel  não  fosse  vendido  dentro  de  um  período  de  seis  meses  após  a 
concessão  do  habite-se  def in it ivo,  e  o  valor  do  aluguel  não  poderia  ser 
superior  ao da prestação mensal  no caso de venda.

É  dentro  destes  l imites  impostos  por  este  verdadeiro  “Manual  da 
Construção  Proletár ia”,  que  irão  atuar  o  DCP  e  o  DHP.  Nele  percebemos 
como  a  questão  da  habitação  popular  foi  entendida  dentro  de  um  contexto 
um pouco  mais  abrangente  do  que no Código  de  1937.  As  diversas  questões 
necessárias  para  a  construção  destas  moradias  foram  detalhadas  pelo 
Decreto:  a  parte  técnica,  o  acompanhamento  e  a  ass istência  de  um 
prof iss ional ,  a  questão  fundiár ia,  prevendo  inclus iva  a  fusão  de  lotes,  a 
salubridade,  o  f inanciamento  e  comercia l ização.  Ele  é  absolutamente 
fundamental  para  compreendermos  a  atuação  do  DHP,  na  medida  em  que 
inf luenciará  diretamente,  naquela  que  foi  sua  at iv idade  mais  importante:  a 
f iscal ização  e o assessoramento do cidadão car ioca  interessado em construir 
uma  habitação  popular .   Veremos  que  mesmos  os  Conjuntos  Residencia is 
projetos pela DHP respeitavam as diretr izes deste Decreto.

O Decerto-Lei  nº 9.124 de 4 de abri l  de 1946.

O  Decreto-Lei  que  cr iou  o  Departamento  de  Habitação  Popular,  fo i 
ass inado  pelo  Pres idente  Eurico  Gaspar  Dutra  e  pelo  Ministro  da  Just iça 
Carlos  Coimbra  da  Luz.  O  DHP  foi  cr iado  a  part ir  da  estrutura  do 
Departamento  de  Construções  Proletár ias,  dada  a  “necess idade  de  ser 
resolv ido  o  problema  da  habitação  popular  no  DF” 2 2 .  O  pr imeiro  art igo  do 
Decreto-Lei,  v inculava  o  DHP  a  SVGO,  e  determinava  que  sua  atr ibuição 
ser ia  solucionar  o  problema  habitac ional  da  população  de  baixa  renda, 
“ in ic ia lmente”  os  funcionários  da  Prefeitura  do  DF.  Neste  ponto  podemos 
veri f icar  que o DHP possuía  certa  f i l iação  com os  IAP’s,  pois  nasce como um 
órgão  habitacional  v inculado  aos  trabalhadores  municipais.  Difer ia  dos 
IAP’s,  quanto  a  or igem  dos  recursos,  já  que  no  caso  dos  Inst i tutos  eles 
v inham de fundos previdenciár ios e,  no caso do DHP, provinha do orçamento 
do  Distr i to  Federal.  Art igo  n°  1  def in ia  ainda  que  os  “grupos  res idencia is” 
construídos   pelo  Departamento  deveriam  ser  alugados  a  preços  módicos. 
Neste ponto  podemos  discut ir  o  uso do termo Grupo Residencia l  ao invés  de 
Conjunto  Residencia l ,  que  ao  f inal  acabou  def in indo  as  pr incipa is  obras  do 
DHP.  O  que  talvez  tenha  se  pretendido  foi  o  de  não  restr ingir  o  leque  de 
opções t ipológicas que poderiam ser ut i l izadas.

O  art igo  3°  def in ia  o  organograma  do  DHP,  sendo  este  const itu ído 
pelo Gabinete do Diretor e mais sete serviços descr itos pelos art igos 4 ao 9:

.  Serviço de Estudos  Prel iminares:  responsável  pela  escolha das  áreas 
mais  adequadas  para  a  implantação  dos  conjuntos,  a lém de real izar  estudos 

22 Decreto-Lei n° 9.124 de 04/04/1946 in www.senado.gov.br
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estat íst icos  a  respeito  das  construções  insalubres  como  favelas  e  cort iços. 
Era denominado de 1HP.

.Serviço  de  Planejamento:  cuidava  do  projeto  das  edif icações.  O 
Decreto  def ine  que  estes  projetos  deveriam  buscar  uma  padronização  dos 
elementos  construt ivos.  Também  era  sua  atr ibuição,  o  exame  de  todos  os 
projetos  de  conjuntos  habitacionais  a  serem  construídos  na  cidade.  Era 
denominado de 2HP.

.Serviço  de  Execução:  elaborava  os  orçamentos  e  preparava  as 
concorrências  públ icas.  Era  de  sua  alçada  a  f iscal ização  ou  o 
acompanhamento  direto  das  obras  real izadas  pelo  DHP.  Também  acabou 
real izando,  a  part ir  de  julho  de  46,  os  serviços  de  topograf ia  que 
in ic ia lmente eram de sua atr ibuição.  Era denominado de 3HP.

.Serviço de Administração:  real izava estudos de viabi l idade econômica 
dos  projetos.  Cuidava  do  f inanciamento  e  das  condições  de  locação  das 
habitações,  elaborando  os  contratos  de  arrendamento  das  mesmas.  Era 
denominado de 4HP.

.Serviço  de  F iscal ização:  responsável  pelo  exame  das  habitações  até 
70 m² a serem construídas e pela f iscal ização das existentes.  O DHP possuía 
dois  destes serviços denominados 5HP e 6HP.

.Serviço  de  Correspondência:  responsável  pelas  questões 
burocrát icas:  protocolo,  arquivo,  correspondência,  etc.. .  Também 
denominado 7HP.

Os  art igos  10°  e  11°  def in iam  a  qual i f icação  do  diretor  e  dos  chefes 
de  serviço.  O  Chefes  e  o  Diretor  deveriam  ser  Arquitetos  ou  Engenheiro 
Civ i l ,  com  exceção  do  Chefe  do  Serviço  de  Correspondência.  O  Art igo  12° 
estabelec ia  o  prazo  de  60  dias  para  a  elaboração  do  regulamento  que 
regeria  a  locação  das habitações  construídas  pelo  DHP.  No art igo  13° obriga 
todos  os  projetos  elaborados  pelo  Departamento  a  serem  aprovados  pelo 
Prefeito.

É  dif íc i l  precisar  a  autor ia  intelectual  deste  Decreto-Lei.  Carmen 
af irmava  que  ela  era  a  responsável  pela  cr iação  do  DHP:  “. . .propus  ao 
Secretár io  de Obras e Viação da PDF a cr iação do DHP...  A idéia  foi  tão bem 
recebida  pelo  prefei to  que  ele  acabou  me  nomeando  diretora  do  novo 
DHP” 2 3 .  De  fato  estão  presentes  no  Decreto-Lei  vár ios  conceitos  defendidos 
por  ela.  Muitos  deles  inclus ive  serão  conf l i tantes  com  aqueles  que  foram 
promulgados  pelo  Decreto-Lei  que  cr iar ia,  com  menos  de  um  mês  de 
diferença,  a  FCP  também  ass inado  por  Dutra.  Isto  demonstrar ia  que  a 
proposta  não  part iu  da  equipe  de  assessores  do  Pres idente,  que 
prat icamente assume as propostas que já v inham sendo desenvolv idas desde 
o Estado Novo.

Por  outro  lado,  os  conceitos  adotados  na  formulação  do  DHP,  como 
por  exemplo a pol í t ica  de alugar  os imóveis,  a questão da ass istência  socia l , 
a  t ipologia  dos  Conjuntos  Residencia is  Mult i fami l iares,  estavam  fartamente 
disseminados  no  meio  arquitetônico.  Em  1945,  o  I  Congresso  Bras i le iro  de 
Arquitetos,  que  não  contou  com  a  part ic ipação  de  Carmen  (nesta  época 
estagiava  nas  obras  da  reconstrução  inglesa),  colocava  todos  estes  pontos 

23 PORTINHO, Carmen Velasco. Por toda a minha vida. Depoimento a Geraldo Edson de Andrade. Rio 
de Janeiro, Eduerj, 1999.
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em seu  documento  f inal.  Também é  dif íc i l  precisar  o  grau  de  inf luência  que 
ela  teve  sobre  Dutra.  Carmen  possuía  excelentes  contatos  com  o  jornal 
Correio  da  Manhã,  já  que  seu  irmão  chegou  a  ser  diretor  do  mesmo,  sendo 
também  reconhecida  como  pioneira  do  movimento  feminista,  quando  t inha 
acesso  ao  pres idente  Vargas  através  de  seu  pr imo,  Gregório  Porto, 
secretár io  da  pres idência.  Porém  as  posturas  pol í t icas  de  Dutra, 
extremamente  conservadoras  e  de  um  arraigado  ant icomunismo,  eram 
conf l i tantes  com  as  de  Carmen.  È  poss ível  imaginar  contudo,  que  ela 
pudesse  de  fato  ter  convencido  o  secretár io  e  o  prefeito  e  estes  t ivessem 
encampado  suas  idéias.  Porém,  o  fato  dela  não  ter  s ido,  a  despeito  de  suas 
af irmações,  nomeada  como  a  pr imeira  Diretora  do  DHP,  enfraquecem  esta 
hipótese.  É certo  que ela  recebe  o  importante  cargo  de  Chefe  do  Serviço  de 
Estudos  Prel iminares,  acumulando  o   cargo  de  Ass istente  do  DHP,  mas  o 
pr imeiro  Diretor  nomeado  pelo  prefei to  Hi ldebrando  de  Araújo  Góis,  fo i  o 
Eng  Antonio  Arl indo  Laviola.  É  plausível  acreditar  em  sua  part ic ipação  na 
formulação  da  proposta  do  DHP,  v isto  se  tratar  de  técnico  com  larga 
exper iência,  a inda  que  não  tenhamos  elementos  concretos  que  corroborem 
com  esta  hipótese.  Tentamos  com  isto  não  desmerecer  o  trabalho  de 
Carmen,  absolutamente  fundamental  para  que  o  DHP  real izasse  sua  obra, 
mas  s im  demonstrar  que  o  DHP  foi  fruto  de  um  trabalho  colet ivo, 
envolvendo  engenheiros,  ass istente-socia is ,  arquitetos,  pol í t icos  dentre 
outros.

As pr imeiras at iv idades do DHP.

Com  Laviola  como  Diretor,  o  DHP  começa  a  montar  sua  equipe 
técnica.  Em 24 de abri l  de 1946, o of íc io  n° 781, de 23 de abri l  de 1946,  do 
secretár io  do  prefeito,  nomeava  a  Engenheira  Carmen  Velasco  Port inho  e  o 
Arquiteto  Affonso Eduardo  Reidy,  para  assumirem respect ivamente  o Serviço 
de  Estudos  Prel iminares  e  Planejamento.  No  dia  seguinte  o  Engenheiro 
Francisco  de  Paula  Marques  Lopes  é  nomeado  para  a  chef ia  do  serviço  de 
Execução,  enquanto  o  Engenheiro  Alfredo  Braga  Piragibe  foi  para  a  chef ia 
do  serviço  de  f iscal ização  6HP.  A  part ir  de  14  de  maio  de  1946,  Marques 
Lopes  acumula  a  chef ia  do  serviço  de  Administração.  Ao  mesmo  tempo, 
diversos  funcionários  são  contratados  pelo  DHP  nos  pr imeiros  6  meses  de 
sua  existência,  o  que  demonstra  que  estrutura  do  ant igo  Departamento  de 
Construções  Proletár ias  foi  modif icada  radicalmente.  A  mudança  é  tão 
grande  e  rápida,  que  Laviola  sol ic i tou  aos  chefes  de  serviço  uma  relação 
completa  dos  serventuários  que  neles  trabalhavam.  A  maior ia  destes 
funcionários  t inha  funções  administrat ivas,  mas  cabe  citar  a lguns  membros 
da  equipe  técnica  do  DHP  que  também  entraram  no  Departamento  neste 
período:  o Topógrafo João Luís  Novo de Niemeier,  em 5 de Julho de 1946; o 
Arquiteto  Hél io  Modesto,  em  10  de  Julho  de  1946;  o  Arquiteto  Francisco  de 
Paula  Lemos  Bolonha  e  o  Engenheiro  Eduardo  Melo   Franco,   em   16  de 
agosto de 1946. Muitos  destes prof iss ionais  foram contratados como 
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Fig.1 Pr imeira  proposta para o CRPMM, de 1946
Fonte: BONDUKI, Nabi l  (org.).  Affonso Eduardo Reidy.  L isboa,

 Editora  Blau,Inst i tuto L ina Bo e P.  M. Bardi,  2000.

Topógrafos,  já  que  não  havia  mais  vagas  para  Arquitetos  e  Engenheiros  no 
quadro de funcionários da PDF.  

Nos  pr imeiros  anos  do  DHP,  a  sua  pr incipal  at iv idade  foi  a  concessão 
de  l icenças  proletár ias  e  f iscal ização,  que  estavam  l igados  ao  5HP,  6HP  e 
7HP.  Segundo  o  Decreto  7363  de  25  de  setembro  de  1942,  todas  as 
construções  res idencia is  com  até  70,00  m²  e  um  pavimento,  ou  até  120,00 
m²  quando  com dois  pavimentos,  deveriam passar  pela  f iscal ização  do  DHP, 
at iv idade  esta  que  já  era  real izada  pelo  Departamento  de  Construções 
Proletár ias.  O  DHP  t inha  15  dias  para  fazer  o  processamento  das  l icenças 
para  construções  proletár ias,  conforme  determinava  o  art igo  19  do  decreto 
7363  de  25  de  setembro  de  1942.  Os  pedidos  de  l icença  deveriam  informar 
se  o  lote  estava  do  lado  par  ou  ímpar,  bem como  a  distância  em metros  do 
lote  ao  n°  of ic ia l  mais  próximo,  ou  a  distância  em  metros  do  lote  ao  in íc io 
do  logradouro.  De  posse  destas  informações,  os  serviços  de  F iscal ização 
(5HP  e  6HP)  sol ic i tavam  ao  Departamento  de  Edif icações  da  PDF  a 
numeração  dos  novos  imóveis.  Para  que  isto  ocorresse   o  sol ic i tante  da 
l icença  proletár ia  deveria  pagar  uma taxa  de  reconhecimento  de logradouro, 
através  de  guia  emit ida  pelo  5HP  e  6HP.  Os  serviços  de  F iscal ização  e  o  de 
Correspondência  deveriam  encaminhar,  mensalmente,  bolet ins  de  suas 
at iv idades  ao Gabinete  do  Diretor  -  GD .  Em sua pr imeira  aparição  no Diár io 
Of ic ia l  da  PDF,  no  dia  8  de  abri l  de  1946,  já  eram  publ icados  os  pr imeiros 
processos  de  regular ização,  ass im  como  os  pr imeiros  Habite-se  def in it ivos 
emit idos  pelo  DHP.  Quando eram executados  a cozinha  e o banheiro,  emit ia-
se  um  habite-se  provisór io  no  qual  era  l iberada  a  l igação  com  a  rede 
públ ica.

Seguindo mais  um procedimento desenvolv ido  pelo  ant igo DCP,  o DHP 
fornecia  um  assessoramento  técnico  ao  cidadão  interessado  em  construir 
sua  res idência.  O  DHP possuía  uma equipe  de  Arquitetos  e  Engenheiros  que 
prestavam  atendimento  indiv idual izado  ao  públ ico  interessado.  Havia  uma 
sér ie  de  projetos  padronizados,  com  diversas  t ipologias  e  tamanhos,  que  o 
DHP  fornecia  gratuitamente.  Mas  quando  o  interessado  trazia  seu  próprio 
projeto  este  era  anal isado  pelo  corpo  técnico  do  DHP.  Depois  de  dez  dias  o 
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projeto  era  devolv ido  com  todas  as  or ientações  necessárias  para  a 
construção do imóvel.  Se o propr ietár io aceitasse estas 
or ientações,  o  projeto  era  redesenhado  pelo  próprio  DHP  que  emit ia  a 
l icença  para  construção  proletár ia .  As  pessoas  que  procuravam  o  DHP 
também  recebiam  atendimento  de  Ass istentes  Socia is  que  veri f icavam  a 
documentação  pessoal,  a  saúde  famil iar  e  a  escolar idade  dos  f i lhos.  O  DHP 
também  subsidiava  um  saco  de  cimento  para  cada  metro  quadrado  de 
construção  proletár ia  aprovada.  Com  isto,  buscava  minimizar  os  problemas 
de  abastecimento  de  mater ia l  de  construção  no  Rio  de  Janeiro,  que 
elevaram muito seus preços.

Deste  modo,  o  cidadão  que  se  dir ig ia  ao  DHP  com  o  intuito  de 
construir  sua  própria  res idência,  recebia  todo  o  apoio  que  necess itava. 
Muitos  dos  subúrbios  car iocas  foram  construídos  com  bases  nos  projetos 
desenvolv idos  pelo  Departamento.  Muitos  sofreram  modif icações  de 
acabamentos  ou  caixi lhos,  que  alteravam  as  elevações  or iginais,  mas  as 
plantas eram respeitadas.  

Os estudos prel iminares do Pedregulho.

Outra  at iv idade  executada  nos  pr imeiros  anos  do  DHP  foram  os 
Estudos  Prel iminares  do  projeto  do  CRPMM.  A  pr imeira  proposta  data  de 
1946 2 4 ,  e  difere  muito  pouco,  do  ponto  de  vista  conceitual,  do  projeto 
def in it ivo.  Tratava-se  de  um  conjunto  res idencia l  nos  moldes  daqueles 
desenvolv idos  no  entre   guerras  alemão 2 5   e   na  reconstrução   inglesa  após 
o  término   da   Segunda  Guerra  Mundial 2 6 .  Outra  referência  importante 

24 BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 
2000.
25 Na  Alemanha,  o  princípio  da  responsabilidade  do  Estado  é  incorporado  à  Constituição  da 
República de Weimar em 1919. A partir de 1924, os recursos para o cumprimento da Constituição são 
garantidos por Lei que cria um imposto de 15% sobre o aluguel das moradias já construídas. Com isto 
diversas  cidades  alemãs  elaboram  programas  de  construção  de  habitações  populares,  onde 
arquitetos  modernistas atuam. Mas é na cidade de Frankfurt  que este programa habitacional  irá 
realizar uma obra única em toda a Europa. A cidade possuía uma Lei anterior à Guerra que permitia 
a cidade a Expropriação de Terrenos. Com isto a municipalidade de Frankfurt adquire um estoque 
de áreas na periferia. Em 1924 o burgomestre Ludwig Landamnn nomeia como Diretor de todas as 
construções municipais o arquiteto Ernst May, que havia trabalhado com Unwin na Inglaterra, e entre 
1919 e 1924, dirigira um órgão público de habitações populares na Polônia. Entre 1925 e 1930 May 
constrói 15.000 habitações o que representava 90% do total construído em Frankfurt. May desenvolve 
um conceito de unidade habitacional  autônoma que estará presente nos Conjuntos  Residenciais 
elaborados pelo DHP. Esta “Nova Frankfurt”, idealizada no plano piloto de May, era formada pelos 
bairros de Römerstadt, Praunheim, Westhausen e Höhenblick. Todos eles eram unidades autônomas 
do tecido histórico da cidade, possuindo escolas, mercados, restaurantes, etc...  A construção era 
padronizada e os espaços projetados dentro do conceito de “padrão mínimo para a existência” que 
tem na “Cozinha de Frankfurt”, projetada pela arquiteta G. Schütte-Lihotzky, o seu principal exemplo. 
Todo este esforço tinha por objetivo baratear e acelerar o processo construtivo. Em 1929, no segundo 
CIAM, o trabalho de Ernst May é reconhecido internacionalmente. 
26 Em 1946 a Inglaterra cria a Lei de Novas Cidades (New Towns Act), o que permite uma grande 
intervenção estatal  no  setor  da construção.  Dez  novas  cidades  com a população variando de 
20.000 a 69.000 habitantes são construídas por meio das Development Corporations. Ao mesmo o 
London  County  Council  atua  no  tecido  urbano Londres  destruído  pela  guerra.  Vários  Conjuntos 
Residenciais são construídos em áreas destruídas por bombardeios. Entre 1945 e abril de 1952 o LCC 
construiu  67.196 habitações,  muitas  dela fora dos limites  da cidade de Londres.  Este  processo foi 
muito importante para a formação do DHP, visto que sua Diretora mais importante, a engenheira 
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presente  no Pedregulho,  era  a Arquitetura  de Le Corbusier,  com quem Reidy 
trabalhara  no  Projeto  do  MEC  em  1936.  A  solução  do  bloco  s inuoso  f i l ia-se 
aos  prédios  serpenteantes  propostos  pelo  Arquiteto  franco-suíço  em  seu 
plano  para  a  cidade  de  Argel,  de  1930 2 7 ,  como  já  observara  Carlos 
Antunes 2 8 .  O  andar  intermediár io  aberto  adotado  em  ambos  os  projetos 
reforça  este  v ínculo.  Também  no  Bras i l  o  Pedregulho  teve  predecessores. 
Neste sent ido deve ser c itado o Arquiteto Carlos Frederico Ferreira,   que  no 
f inal  dos  anos  30  projetou o primeiro  Conjunto  Residencia l  do  Brasi l ,   o

     F ig.2 Croquis  de Le Corbusier  para o Plano de Argel,  1930.
Fonte: LE CORBUSIER. Le Corbusier  1910-1960. Zurich,
                      Edit ions Girsberger,  1960.

Conjunto  Realengo 2 9 .  Outro  conjunto  anter ior  projetado  no  Bras i l ,  fo i  o 
Várzea  do  Carmo  de  Att í l io  Correia  L ima,  do  ano  de  19423 0 .  Deste  modo,  o 
Conjunto  Residencia l  do  Pedregulho  foi  projetado  em um terreno  de  52.142 
m²,  local izado  no  bairro  de  São  Cristóvão.  O  terreno  era  bastante 
acidentado,  possuindo  um desnível  de  cerca  de  50  metros.  Aproveitando-se 
desta  condição,  Reidy  projeta  o  bloco  s inuoso  que  acompanha  as  curvas  de 
nível  do  terreno.  O  acesso  a  este  bloco  é  feito  por  meio  de  passarelas  que 
conectam a rua elevada do bloco  à  rua.  Num nível  infer ior  se local izam mais 
dois  blocos  habitacionais,  a lém  dos  serviços  de  lavanderia,  comércio, 
ambulatór io,  escola  e  centro  esport ivo.Por  meio  de  uma  passagem 
subterrânea  se  alcança  o  quarto  bloco  habitacional,  que  jamais  foi 
construído,  com 12 pavimentos.  

Pedregulho  é  uma  das  mais  s ignif icat ivas  propostas  habitacionais 
real izadas  com  base  nos  preceitos  das  vanguardas  modernistas.  Ut i l iza  o 
pi lot i ,  a planta l ivre,  a janela  cont ínua,  o  br ise-solei l .  Era fundamentalmente 

Carmen Portinho, através de bolsa do Conselho Britânico, visitou entre 1944 e 1945 várias cidades 
bombardeadas, tendo estagiado com suas respectivas comissões de remodelação, bem como na 
construção, dentro dos velhos ditames do CIAM II, de Conjuntos Residenciais Autônomos.
27 LE CORBUSIER. Le Corbusier 1910-1960. Zurich, Editions Girsberger, 1960.
28 ANTUNES, Carlos. A arquitetura moderna brasileira e o projeto da habitação popular 1940-
1950.Dissertação de mestrado. São Paulo, FAUUSP, 1997.(mimeo).
29 Ver BONDUKI 1998, pág.180-181.
30 Ver BONDUKI 1998, pág.184-185.
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a  mais  pura  expressão  da  utopia  socia l  moderna.  O  conjunto  se  local izar ia 
próximo  ao  local  de  trabalho  dos  futuros  moradores,  v isto  que  somente 
poderiam morar no Pedregulho,  os funcionários  municipais  que trabalhassem 
em São Cristóvão,  fazendo  com que  eles  economizassem,  segundo o  própr io 
Reidy,  “tempo,  dinheiro  e  saúde” 3 1 ,  nos  deslocamentos  de  casa  para  o 
trabalho.  Foi  projetado  para  uma  nova  sociedade  a  ser  const itu ída  por  um 
novo  homem,  o  qual  deveria  ajudar  a  formar.  Carmen  era  expl íc i ta  ao 
af irmar  que a  presença  de  obras  de  Port inar i ,  Burle  Marx  e  Anís io  Medeiros, 
já  dava  aos  moradores  educação  art íst ica.  O  projeto  rompia  e  ampl iava, 
del iberadamente,  o  programa  habitacional  tradic ional  do  Bras i l .  Dissolv ia  a 
idéia  de lote,  se apropriando do terreno de forma l ivre.

Poster iormente,  sob  a  responsabi l idade  do  Topógrafo  João  Luis  Novo 
de Niemeier,  se in ic iam os trabalhos  de levantamento topográf ico do terreno 
do  Morro  do  Pedregulho.  Este  trabalho  foi  real izado,  seguindo  as  diretr izes 
dadas  pelos  Estudos  de  Reidy,  entre  agosto  de  1946  e  Janeiro  de  1947.  Os 
cálculos  eram  de  responsabi l idade  do  Engenheiro  Eduardo  Mel lo  Franco,  a 
época  estagiár io  do  DHP.  A  1ª  pol igonal  levantada  não  fechava,  tendo  que 
ser  refeita.  A  estrutura  de  concreto  armado  f icou  a  cargo  dos  engenheiros 
Sidney  Gomes  dos  Santos,  David  Astrachan  e  Francisco  de  Paula  Marques 
Lopes.  O  acompanhamento  e  a  f iscal ização  da  obra  fo i  de  responsabi l idade 
Gabriel  de  Souza  Aguiar.  O  elemento  estrutural  mais  elaborado  é  a 
cobertura  do  ginásio  de  esportes  projetada  por  Astrachan,  que  a  calculou 
pelo  método do  centro  elást ico 3 2 .  Composta  por  5  arcos  idênt icos,  afastados 
7,50  metros  entre  s i ,  que  suportam  uma  laje  de  concreto  nervurada.  Estas 
nervuras  são  preenchidas  com  caixotes  de  madeira,  que  além  de 
funcionarem  como  forma,  dão  acabamento  l iso  na  parte  interna  da 
cobertura.  O  projeto  paisagíst ico  foi  e laborado  por  Roberto  Burle  Marx,  que 
foi  convidado  por  Carmen  Port inho.  É  dele  também  a  autor ia  de  dois 
painéis:  um  na  sala  da  diretor ia  da  escola  e  outro  no  pát io  da  escola.  No 
ginásio  da  escola,  a  empena  lateral  é  revest ida  com  um  painel  de  azulejos 
de  Cândido  Port inar i .  Anís io  Medeiros,  cr iou  os  painéis  dos  vest iár ios  e  do 
centro  de  saúde.  Segundo  a  própr ia  Carmen,  nenhum  deles  “cobrou  sequer 
um  centavo” 3 3 .  Este  era  um  esforço  que  buscava  a  integração  das  artes, 
seguindo os  ideais  modernistas  que já  haviam s ido  demonstrados  no projeto 
do edif íc io  do MEC no Rio de Janeiro.

31 Ver BONDUKI 2000, pág.83.
32 ASTRACHAN, David. Exemplo de arco de cobertura. in: Revista Municipal de Engenharia, Rio de 
Janeiro, jan/mar 1949.
33 Ver BONDUKI 2000, pág.99.
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F ig.  3 -   Painel  de Azulejos do Posto de Saúde do Pedregulho

Autor: Anís io Medeiros
                        Fonte: Arquivo de Marcos de Ol iveira Costa

O  impacto  produzido  pelos  pr imeiros  Estudos  do  Pedregulho  foi 
imenso.  Em  9  de  setembro  de  1946,  a  chefe  do  1HP,  Carmen  Port inho, 
responde a três  processos  que pediam para comprar  apartamentos  do futuro 
projeto.  Em  sua  expl icação  Carmen  af irmava  que  os  apartamentos 
dest inavam-se,  exclus ivamente,  aos  funcionários  que  trabalhavam  no  bairro 
de  São  Cristóvão,  e  que  as  unidades  não  ser iam  vendidas  e  s im  alugadas. 
Demonstrando como,  de fato,  a  idéia  in ic ia l  era  construir  diversos  conjuntos 
por  toda  a  cidade,  concluía:  “Futuramente  outros  serão  construídos  em 
outros distr i tos”.  Pelos anos que se seguiram o DHP respondeu a dezenas de 
sol ic i tações como estas.
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2. Mendes de Morais e o DHP:

A Nomeação de Mendes de Morais para Prefeito do DF.

A administração de Mendes de Morais.

Em 13  de  junho  de  1947,  o  pres idente  Eurico  Gaspar  Dutra  nomeia  o 
General  Mendes  de  Morais,  Prefeito  do  DF,  sucedendo  a  Hi ldebrando  de 
Araújo  Góis.  Sua gestão  foi  marcada  por  uma sér ie  de   Obras,  onde  ganham 
destaque  às  relacionadas  ao  s istema  viár io.  Para  tanto,  cr iou  o 
Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  e  o  Serviço  Técnico  Especia l  de 
Túneis.  Através  destes  órgão  cr iou  a  Garagem  Subterrânea  Rio  Branco,  a 
Estrada  Galeão-Ribeira  e  a  dupl icação  da  Av.  Bras i l .  Inic iou  as  obras  dos 
túneis  Catumbi-Laranjeiras,  do  Pasmado  e  da  ponte  da  I lha  do  Governador. 
Dentre  suas  pr inc ipais  real izações  cabe  citar  também  o  estádio  do 
Maracanã,  construído  para  abrigar  a  Copa  do  Mundo  de  1950,  que  era 
considerado  “.. .uma  real ização  de  repercussão  mundial ,  que  por  s i  só 
bastar ia  para  consagrar  uma  Administração” 3 4 .   Em  1949,  0  prefeito  Ângelo 
Mendes de Morais  inst i tu iu o Serviço de Al imentação Escolar com objet ivo de 
melhorar  a  merenda  oferecida,  aumentando  o  orçamento  dest inado  para 
este  f im.  Na Câmara de Vereadores,  sofreu uma aguerr ida  oposição  da UDN, 
art iculada pelos vereadores Carlos Lacerda e Tito L ív io.

Ao  assumir  a  Prefeitura,  Mendes  de  Morais  promoveu  a  subst itu ição 
de Antonio  Arl indo  Laviola  pelo  Engenheiro  Nélson de Carvalho Junqueira  na 
direção do DHP.  Pouco depois,  Reidy  foi  transfer ido  para o Departamento de 
Urbanismo e em seu lugar,   na chef ia  do 2HP, assumiu o Arquiteto Francisco 
Bolonha,  que  desenvolveu  o  projeto  do  Pedregulho,  mantendo  Reidy 
informado a respeito  do  andamento dos trabalhos.

O Acordo Interpart idár io.

Em  22  de  janeiro  de  1948,  os  pres identes  do  PSD  Nereu  Ramos,  da 
UDN  José  Américo  e  do  PR  Artur  Bernardes  ass inaram  o  acordo 
interpart idár io,  no Palácio  do  Catete 3 5 .  Seus  termos  mantinham a  autonomia 
de  cada  um  dos  part idos  e  reaf irmavam  o  desejo  de  fortalecer  a 
Const itu ição  de 1946. Este  foi  o  movimento f inal  do processo de aglut inação 
das  forças  conservadoras,  de  oposição  a  Vargas.  Costurado desde novembro 
de  1947,  o  acordo  dava a  Dutra  uma maior ia  ainda  mais  sól ida  na  Câmara e 
no Senado,  além de diminuir  a inf luência  de Getúl io  sob seu governo,  já que 
não  dependeria  mais  dos  votos  do  PTB.  O  acordo  também  capacitava  seus 
s ignatár ios  a  v iabi l izar  uma candidatura  forte  para  o  pleito  pres idencia l  que 
ocorrer ia  em  1950.  De  fato,  o  acordo  deu  a  Dutra  a  poss ibi l idade  de 
governar  com um legis lat ivo  amplamente  favorável  ao  Governo,  contudo  ele 
não  foi  capaz  de  perdurar  até  a  eleição.  Devido  a  atr i tos  entre  seus 

34 Editorial. in Revista Municipal de Engenharia. Abril-Junho de 1950. Cabe ressaltar que esta era uma 
publicação fundada por Carmen Portinho em 1932, e onde também foi diretora, secretária e chefe 
de redação .
35 Ver CPDOC.
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membros,  especia lmente  a  questão  do  Petróleo,  PSD  e  UDN  acabaram 
lançando candidatos próprios nas eleições de outubro de 1950.

O  acordo  produziu  uma  sér ie  de  alterações  nas  estruturas 
administrat ivas  do  Governo  Federal  e  conseqüentemente  na  Prefeitura  do 
Distr i to  Federal.  O  novo  Secretár io  Geral  de  Viação  e  Obras,  João  Gualberto 
Marques  Porto  nomeou  Nélson  de  Carvalho  Junqueira  para  a  chef ia  do 
Serviço de Propaganda Urbaníst ica,  cargo que assume em 17 de fevereiro  de 
1948.  Para  o  seu  lugar  na  chef ia  do  Departamento  de  Habitação  Popular,  o 
novo  secretár io  nomeou  Carmen  V.  Port inho,  que  assumiu  com  o 
compromisso de que as obras do Conjunto Residencia l  do Pedregulho fossem 
inic iadas.  Este  fato  levou  o  trabalho  desenvolv ido  pelo  DHP  para  um  novo 
patamar,  passando  a  atuar  mais  diretamente  com  aquela  que  era  v ista  por 
Carmen,  como  a  solução  para  o  problema  habitac ional:  os  Conjuntos 
Residencia is  Autônomos.  A gestão de Port inho  durou  até  23 de dezembro  de 
1960,  quando  ela  foi  exonerada  pelo  Governador  da  Guanabara,  Carlos 
Lacerda.

Carmen Portinho na Direção do DHP

As res idências padrão do DHP.

Ass im  que  assumiu  a  diretor ia  do  DHP,  Carmen  promoveu  grandes 
alterações  na  organização  do  Departamento.  Além  de  manter  o  Arquiteto 
Francisco  Bolonha  na  chef ia  do  2HP,  Carmen  transfer iu  o  Engenheiro 
Marques  Lopes  para  a  chef ia  do  4HP.  O  Engenheiro  Sidney  Mart ins  Gomes 
dos  Santos  foi  nomeado  chefe  do  1HP,  enquanto  o  Engenheiro  Gabriel  de 
Souza Aguiar assumiu a chef ia do 3HP. 

No dia  4 de março de 1948,  ela  revogou alguns  dos projetos  de casas 
proletár ias  fornecidos  pelo  Departamento,  projetos  estes  que  já  exist iam 
desde  a  época  do  Departamento  de  Construções  Proletár ias,  conforme 
preconizava  o  Decreto  7363  de  25  de  setembro  de  1942.  Em  6  de  Abri l  e la 
in ic iou  o  processo  de  subst itu ição  dos  projetos  ant igos,  por  novos 
projetados  pelo  corpo  técnico  do  DHP.  Tratava-se  de  cinco  res idências 
aprovadas  pelo  Prefeito  Mendes  de  Morais,  que  buscavam  oferecer  aos 
interessados  em  construir  uma  habitação  proletár ia ,  a  maior  f lexibi l idade 
poss ível.

A  maior  de  todas  era  a  Tipo  C  solução  1,  do  Arquiteto  José  Osvaldo 
Henrique  Ferreira  Costa,  com  63,60  m2  de  área  út i l .  Era  dest inada  a 
terrenos  com  testada  mínima  de  9  metros.  Composta  de  3  quartos,  sala, 
cozinha,  banheiro e serviço,  possuía na frente,  deslocada do corpo pr incipal, 
uma  varanda  que  se  conectava  à  casa  através  da  garagem  e  do  pát io 
conformado  por  estes  três  elementos.  Esta  mesma  varanda  era  a 
responsável  pela  unidade  do  conjunto  formado  por  um  grupo  destas  casas 
geminadas,  já  que  o  Decreto  7363  permit ia  a  fusão  de  lotes  desde  que  a 
testada total  fosse de 70 metros no mínimo. 
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Fig.4 – Perspect iva da Habitação Padrão Tipo C solução 1.
          Arquiteto José Oswaldo Henriques Costa

Fonte: Habitação Popular:  novos t ipos de habitação aprovados 
pelo Sr.  Prefeito  do DF. in Revista Municipa l  de Engenharia ,  abr;jun 1948

Com  57  m2,  a  Tipo  C  solução  2  de  Francisco  Bolonha,  era  uma  casa 
de  dois  quartos  -  com  possibi l idade  do  acréscimo  de  mais  um  -  sala, 
cozinha,  banheiro  e  serviço.  Sua  conf iguração  leva  a  um  melhor 
aproveitamento de terrenos de esquina.
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Fig.5 – Perspect iva da Habitação Padrão Tipo C solução 2.
Arquiteto Francisco Bolonha 

Fonte: Habitação Popular:  novos t ipos de habitação aprovados pelo Sr. 
Prefeito  do DF. in Revista Municipa l  de Engenharia ,  abr;jun 1948.

 Hél io  Modesto  é  o  autor  do  projeto  da  Habitação  Padrão  Tipo  B 
solução  1,  que  possuía  54,00  m²  de  área  construída,  dois  quartos,  sala, 
cozinha,  banheiro,  serviço  e  varanda.  Este  era  um  projeto  para  lotes  com 
testada mínima de 9 metros.

F ig.  6 -  Perspect iva  da Habitação Padrão Tipo B solução 1.
Arquiteto Hél io Modesto

Fonte: Habitação Popular:  novos t ipos de habitação aprovados pelo Sr. 
Prefeito  do DF. in Revista Municipa l  de Engenharia ,  abr;jun 1948

 Já a Tipo B solução 2, de autor ia de Bolonha, era uma compacta casa 
de  dois  quartos,  sala,  cozinha,  banheiro,  serviço  e  varanda,  com  41,50  m2 
de área construída.  Foi  projetada para se adequar  às soluções geminadas ou 
em grupo. 
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Fig. 7 – Perspect iva da Habitação Padrão Tipo B solução 2.
Arquiteto Francisco Bolonha

Fonte: Habitação Popular:  novos t ipos de habitação aprovados pelo Sr. 
Prefeito  do DF. in Revista Municipa l  de Engenharia ,  abr;jun 1948.
Por f im a Tipo A solução 1 possuía um quarto,  sala,  cozinha e serviço, 

total izando  uma  área  de  37,30  m2,  e  também  era  projeto  de  autor ia  de 
Francisco Bolonha.

Fig.8 -  Planta da Habitação Padrão Tipo A solução 1.
Arquiteto Francisco Bolonha

Fonte: Habitação Popular:  novos t ipos de habitação aprovados pelo Sr. 
Prefeito  do DF. in Revista Municipa l  de Engenharia ,  abr;jun 1948.

Todas  estas  casas  art iculavam  alguns  elementos  do  vocabulár io  da 
arquitetura  moderna  car ioca  dos  anos  30  e  40,  como  os  volumes  puros 
evidenciados  pela  adoção  de  coberturas  de  meia  água,  ou  os  br ises  e 
elementos  vazados  para  proteção  das  fachadas.  Segundo  Bolonha,  grande 
parte  das  aprovações  de  construções  proletár ias  efetuadas  pelo  DHP,  foi 
fe ita  com  base  nestes.  O  subúrbio  do  Rio  de  Janeiro,  que  se  expandiu 
frenet icamente  no  f inal  dos  anos  40,  sofreu  enorme  inf luência  destes 
projetos.  O  que  ocorr ia ,  na  maior ia  dos  casos,  era  que  somente  a  execução 
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da planta seguia  o desenho or igina l.  Muitas modif icações  e adaptações  eram 
feitas  pelos  futuros  moradores,  v isando  adaptar  a  casa  às  suas 
necess idades.  Um  aspecto  importante  que  merece  ser  destacado,  é  que 
estes projetos  exploravam as potencia l idades  oferecidas  pelo  Decreto  7.362. 
Ass im,  todos  os  projetos  lançavam mão de  amplas  varandas  voltadas  para  o 
logradouro,  cujas  áreas  não  eram  computadas,  bem  como  respeitavam  o 
dimensionamento  def in ido  pelo  Decreto.  Também  na  implantação  das  casas 
exist iam garagens junto às div isas laterais  e uma solução de casa geminada. 
Talvez  estas  casas  tenham  sido  o  grande  legado  deixado  pelo  DHP.  Ao 
contrár io  dos  grandes  conjuntos,  que  veremos  mais  det idamente  adiante, 
estas  res idências  padrão  acabaram se tornando um instrumento  democrát ico 
pois,  como  a  execução  da  obra  f icava  a  cargo  do  própr io  morador,  este 
podia  interagir  com o  projeto.  Outro  fato  relevante  era  a  abrangência  deste 
serviço  prestado  pelo  DHP,  enquanto  os  quatro  conjuntos  representam  um 
total  de  755  unidades  habitacionais  construídas,  as  casas  proletár ias 
aprovadas  pelo  Departamento  t iveram  uma  grande  aceitação  por  parte  da 
população.  Segundo  a  Arquiteta  Lygia  Fernandes  foram  projetadas  dezenas 
de  casas  padronizadas.  Não  houve  condições  de  precisar  o  número  de 
habitações  construídas  com  base  nas  t ipologias  do  DHP,  na  medida  em  que 
os processos de habite-se,  publ icados  no Diár io  Of ic ia l ,  não discr iminavam o 
t ipo  de  projeto.  Cabe  ressaltar  a inda,  a  s ingeleza  da  arquitetura,  sem  o 
caráter  inovador  que  os  conjuntos,  em  especia l  o  Pedregulho,  v ir iam 
apresentar,  quer  seja  na  concepção  espacia l ,  quer  seja  no  programa 
habitacional.  Trata-se  de  uma  bri lhante  le itura,  desde  um  ponto  de  vista 
modernista,  da arquitetura vernácula bras i le ira.

O Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais-CRPMM.

As Concorrências Públ icas.

O DHP não construiu  diretamente  os  seus  conjuntos.  Para  a  execução 
das  obras  o  departamento  contratava  construtoras,  por  meio  de 
concorrências  públ icas.  Foram  ident i f icadas  64  concorrências  real izadas  ao 
longo  de  sua  existência.  Destas,  44  eram  relat ivas  ao  Pedregulho,  3  ao 
Paquetá,  6  ao  Vi la  Isabel,  10  ao  Marquês  de  São  Vicente,  e  uma  relat iva  à 
manutenção  dos  quatro  conjuntos.  No  caso  do  CRPMM,  para  cada  Bloco  e 
para  cada  especia l idade  da  obra  foi  aberta  uma  concorrência  públ ica. 
Pr imeiramente,  era  indicada  uma  Comissão  de  Concorrência  pelo  Secretár io 
Geral  de  Viação  e  Obras.  Em seguida,  era  publ icado  o  Edita l  de  convocação 
que  determinava  o  escopo,  as  datas  e  o  local  da  abertura  das  propostas. 
Além do edita l ,  também bal izavam as concorrências  os projetos,  a part ir  dos 
quais  eram elaboradas  plani lhas  quantitat ivas.  As  atas  das  reuniões,  para  a 
abertura  das  mesmas,  também eram publ icadas  no  Diár io  Of ic ia l  juntamente 
com o  Quadro  Comparat ivo  das  propostas  apresentadas.  Um novo  Edita l  era 
publ icado  convocando  a  f irma  vencedora  da  concorrência  a  comparecer  aos 
escr itór ios  do  DHP  para  a  ass inatura  do  contrato,  que  por  sua  vez  também 
era  publ icado  no  DO.  No  f inal  do  processo  eram  cr iadas  Comissões  de 
Aceitação  Provisór ia  e  Def in it iva  das  Obras,  que  eram  responsáveis  pela 
f iscal ização dos trabalhos executados,  e l iberação dos pagamentos.
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No  dia  14  de  abri l  de  1948,  o  Prefeito  Mendes  de  Morais  autor izou  o 
in íc io  das  obras  do  CRPMM  através  de  despacho  exarado  no  processo  nº 
0.127-948.  O  pr imeiro  edita l  de  convocação  de  concorrência  públ ica  foi 
publ icado  no  DO  do  dia  30  de  Abri l  de  1948.  Tratava-se  da  concorrência 
para  execução  de  concreto  armado,  alvenarias  e  coberturas  dos  Blocos  B1 e 
B2.  As  propostas  deveriam  ser  apresentadas,  no  dia  20  de  maio,  no 
Gabinete  da Diretora  do  DHP.  O pres idente  da comissão de  concorrência  era 
o  Engenheiro  Hermano  Cupert ino  Durão.  Na  abertura  da  concorrência 
compareceram  nove  construtoras:  Construtora  Artécnica  Ltda,  Cavalcant i , 
Junqueira  S.A.,  Construtora  Rocha  e  Si lva  Ltda,  Construtora  Dourado  S.A., 
Servix  Engenharia  Ltda,  Bras i lec  Cia.  Bras i le ira  de  Engenharia  e  Comércio, 
A.  Cardoso  &  Cia.  Ltda,  Eletro-Mecânica  Construtora  Elmeco  S.A.  e  a 
Construtora Genésio Gouveia S.A. Todas as propostas def in iram o prazo de 8 
meses para a execução dos serviços,  com a exceção da Construtora  Dourado 
S.A.,  que  previa  7  meses.  Os  quantitat ivos  somavam  2.000,00  m³  de 
escavações,  1.400,00  m³  de  concreto,  24.000,00  m²  de  formas,  120.000  kg 
de  armações  de  aço,  4.200,00  m²  de  alvenarias,  5.300,00  m²  de  alvenarias 
de  blocos,  200,00 m³ concreto  cic lópico  e  2.800,00 m² de  cobertura.  No dia 
28  de  maio,  o  Prefeito  aceita  o  resultado  da  concorrência  que  garant iu  à 
Bras i lec  Cia.  Bras i le ira  de  Engenharia  e  Comércio  o  direito  de  executar  os 
pr imeiros  trabalhos  do  Pedregulho,  já  que  apresentara  o  menor  preço:  Cr$ 
3.090.000,00.  Os  trabalhos  foram  aceitos  de  forma  def in it iva,  em  18  de 
outubro de 1950, quatro meses após o CRPMM ser inaugurado of ic ia lmente.

A  seguir,  l is taremos  todas  as  demais  concorrências  do  Pedregulho 
real izadas pela administração Mendes de Morais:

2.  Instalações  elétr icas  e  hidrául icas  dos  Blocos  B1  e  B2.  A  Empresa 
Bras i le ira  de  Engenharia  S/A  -  EBE ass inou  o  contrato  no  dia  28 de  julho  de 
1948, no valor  de Cr$ 789.000,00 e prazo  de 6 meses.  Em 6 de setembro de 
1948 ela foi  subst itu ída pela Construtora Camargo.

3.  Estrutura,  Alvenaria,  Cobertura,  Movimento  de  Terra  e  Serviços 
Correlatos  da  Escola,  Ginásio,  Vest iár io,  Piscina  e  Anexos,  bem  como 
estrutura  de  sustentação  das  v ias  (aterros  e  cortes).  A  f irma  Riobra  S/A  foi 
a  ganhadora  e,  em  26  de  agosto  de  1948,  ass inou  o  contrato  no  valor  de 
Cr$ 6.017.820,00. Estes serviços foram concluídos em 9 de abri l  de 1951.

4.  Instalação  das  Cozinhas  do  Bloco  B1  e  B2  (armários  e  tábua  de 
passar).  A  vencedora  foi  a  f i rma  Esquadrias  Al iança  Ltda  e,  no  dia  24  de 
setembro  de  1948,  o  contrato  foi  ass inado  com  valor  de  Cr$  335.488,00  e 
prazo  de  6  meses.  Este  foi  ret i f icado  e  publ icado  no  dia  16  de  fevereiro  de 
1949.  Os  trabalhos  foram  def in it ivamente  aceitos  no  dia  04  de  abri l  de 
1950.

5.  Instalações  elétr icas  e  hidrául icas  da  Escola,  Ginásio,  Vest iár io,  e 
Piscina.  Empresa  Bras i le ira  de  Engenharia  venceu  esta  concorrência  no  dia 
12  de  novembro  de  1948  já  que  seu  preço  foi  o  menor:  Cr$  1.258.332,00. 
Os trabalhos foram def in i t ivamente aceitos em 18 de outubro de 1950.

6.  Acabamentos  dos  blocos  B1  e  B2  do  Conjunto  Residencia l 
Pedregulho.  A  Construtora  Camargo  S/A  ass inou  o  contrato  em  8  de 
dezembro  de 1948 com prazo de 12 meses para a  execução dos  serviços .  No 
dia  31  de  dezembro  foi  ass inado  um  termo  adit ivo  que  elevou  para  Cr$ 
5.868.274,00 o valor contratado.
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7.  Acabamentos  da  Escola,  Ginásio,  Vest iár io,  e  Piscina  do  Conjunto 
Residencia l  Pedregulho.  A  Construtora  Camargo  S/A  ass inou  o  contrato  no 
dia  28  de  setembro  de  1949,  com  5  anos  de  prazo  e  valor  de  Cr$ 
8.000.000,00 .

8.  Instalações  Elétr icas  e  Hidrául icas  do  Ambulatór io .  A  Empresa 
Bras i le ira  de  Engenharia  ass inou  o  Contrato  que  foi  publ icado  no  dia  17  de 
outubro de 1949.

9.  Instalações  Elétr icas  e  Hidrául icas  e  fornecimento  das máquinas da 
Lavanderia  e  Mercadinho.  O  contrato  foi   ass inado  em  9  de  novembro  de 
1949  com a  Sociedade  de  Instalações  Técnicas,  no  valor  de  Cr$  798.332,00 
e prazo máximo de 5 anos.

10.  Acabamentos  da  Lavanderia  e  do  Mercadinho.  O  contrato  com  a 
f irma Construtora Artécnica Ltda foi  ass inado em 2 de dezembro de 1949, no 
valor de Cr$ 964.600,00 e prazo de 5 meses.  

11.  Instalação  da  Padaria  e  da  Confeitar ia  do  Mercadinho . O contrato 
com  a  f irma  Arco  Calefação  Industr ia  S/A foi  publ icado  no  dia  10  de  março 
de  1950,  com  prazo  de  60  dias  e  valor  de  Cr$  235.090,00.  Os  serviços  são 
concluídos no dia  28 de abri l  de 1951.

12.  O  Termo  de  Contrato  nº  12  diz  respeito  ao  Conjunto  Residencia l 
V i la  Isabel.

13.  Fundações  e serviços  complementares  do Bloco  A. O contrato com 
a  f irma  Companhia  Nacional  de  Construções  Civ is  e  Hidrául icas  foi  ass inado 
no  dia  28  de  abri l  de  1950,  no  valor  de  Cr$  2.120.000,00  e  prazo  de  2 
meses e meio.  Esta concorrência  subst itu i  uma real izada dois meses antes.

14.  Instalação  Fr igor í f ica  de  um pequeno  mercado.  O  contrato  com a 
f irma  Gelco  Elétr ica  Ltda  foi  ass inado  no  dia  05  de  maio  de  1950,  no  valor 
de Cr$ 205.842,00  e prazo de 70 dias.  

15.  O  Termo  de  Contrato  nº  15  diz  respeito  ao  Conjunto  Residencia l 
Paquetá.

16.  Estruturas  de  Concreto  Armado  Bloco  A.  Construtora  Moanda, 
Lobão  Ltda  foi   declarada  vencedora  no  dia  22 de  junho  de  1950,  com valor 
de Cr$ 12.945.600,00. Os serviços foram concluídos no dia 02 de outubro de 
1952.

17.  Pavimentação,  drenagem,  esgotamento  pluvia l ,  ajardinamento  e 
serviços  complementares.  Contrato  ass inado   em  6  de  setembro  de  1950 
com a f irma Tasso  L isboa  Freire,  no valor  de  Cr$  1.304.580,00  e  prazo  de  6 
meses. Esta f irma foi multada três vezes por atraso na entrega dos serviços: 
em 11  de  junho de  1951;  no  dia  5  de  abri l  de  1952  por  atraso  de  208  dias; 
no  dia  13  de  novembro  de  1952  por  atraso  de  108  dias.  Os  trabalhos  foram 
def in it ivamente aceitos em 12 de outubro de 1954

18.  Serviços  de  instalação  do  recreio.  Contrato  ass inado no dia  21 de 
setembro  de  1950,  com a  Empresa  Técnica  de  Engenharia  Ltda,  no  valor  de 
Cr$  467.300,00  e  prazo  de  4  meses.  Os  serviços  foram  def in it ivamente 
aceitos em 4 de janeiro de 1952.

19.  Instalações  elétr icas  e  hidrául icas  e  fornecimento  de  máquinas  e 
outros  equipamentos  dest inados  a  completar  a  Lavanderia  do  Conjunto 
Residencia l  Pedregulho.  A  Companhia  Comissár ia  e  Técnica  Mal let  ass inou  o 
contrato  no  dia  27  de  novembro  de  1950,  no  valor  de  Cr$  240.000,00  e 
prazo  de  5  meses.  No dia  17 de  maio  de  1952 ela  foi  multada  por  atraso  de 
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125  dias,  a  part ir  de  26  de  setembro  de  1951.  Os  trabalhos  foram 
def in it ivamente aceitos em 29 de agosto de 1952. 

20. Instalações  elétr icas  e  hidrául icas  do  Bloco  A.  O  contrato  com  a 
Empresa  Bras i le ira  de  Engenharia  S/A  foi  publ icado  no  dia  12  de  dezembro 
de  1950,  com  valor  de  Cr$  7.600.000,00  e  prazo  de  5  anos.  Em  26  de 
janeiro de 1951 foi  publ icado um termo adit ivo de ret i f icação deste.

ANO Valor  Contratado
1948 17.358 .914 ,00
1949 10.262 .932 ,00*
1950 25.118 .412 ,00

Valor  Total   52.740 .258 ,00
Tabela 1 – Valores contratados  para o Pedregulho por Mendes de Morais.

Fonte: Diár io  Of ic ia l  da Prefeitura do DF.
Valores em Cruzeiros.* Contrato 8 est imado em Cr$ 500.000,00.

            F ig.9 -  Convite para a inauguração do CRPMM. 20/06/1950.
Fonte: Arquivo Pessoal da Sra.  Anna Augusta.

Podemos  constatar  que  as  obras  do  CRPMM  não  estavam  totalmente 
concluídas  quando  de  sua  inauguração  of ic ia l  no  dia  20  de  junho  de  1950. 
As obras de estrutura,  a lvenaria  e cobertura  dos blocos  B1 e B2 e da Escola, 
Ginásio  e  Vest iár io,  só foram def in it ivamente  aceitas  nos dias  18 de outubro 
de  1950  e  9  de  abri l  de  1951  respect ivamente.  As  instalações  da  Padaria  e 
da  Confeitar ia  foram  aceitas  em  28  de  abri l  de  1951,  pouco  depois  do 
término  do  mandato  de  Mendes  de  Morais,  no  dia  24  de  abri l  de  1951.  Das 
obras  in ic ia is  do  Pedregulho,  podemos  comprovar  que  apenas  uma delas  foi 
entregue  antes  da  inauguração:  as  instalações  das  cozinhas  (armários)  dos 
blocos  B1 e B2 no dia  4 de  abri l  de  1950.  Claramente,  a  inauguração  seguiu 
prazos  def in idos  pela  campanha  eleitoral  que  se  aviz inhava,  no  dia  3  de 
outubro  de  1950.  Mesmo  não  concluindo  parte  das  obras  por  ele  in ic iadas, 
fo i  evidente  a  relevância  da  administração  Mendes  de  Morais  para  a 
construção  do  Pedregulho.  Nenhum outro  prefeito  irá  apoiar  esta  obra  como 
ele o fez ao longo de seus quatro anos de mandato.
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Os Termos de Contrato e as especif icações técnicas.

Os  Termos  de  Contrato,  fe itos  pelo  DHP,  incorporavam  informações 
técnicas.  Eram  quase  que  resumos  do  memoria l  descr it ivo,  na  medida  em 
que  descr iminavam  materia is  e  quantidades.  Estes  contratos  eram  inic iados 
com  uma  pequena  ementa  do  seu  teor.  A  seguir  eram  ident i f icados  a 
empreite ira  contratada,  o contratante e  a PDF. Estes contratos  eram regidos 
pelo  Decreto  nº 3.094 de  25 de julho  de 1929.  A pr imeira  cláusula  def in ia  o 
objeto  do  contrato.  A  segunda,  def in ia  parâmetros  para  a  execução  dos 
trabalhos:  a  f irma  deveria  ser  responsável  pela  remoção  dos  entulhos,  bem 
como  estava  obrigada  a  seguir  todos  os  projetos  organizados  e  instruções 
fornecidas  pela  f iscal ização,  no  caso  o  DHP.  A  terceira  c láusula  def in ia  que 
a coordenação e f iscal ização dos  trabalhos ser iam feitas pelo  Departamento, 
enquanto  à  empreiteira  caberia  a  direção  da  obra.  A  empreite ira  deveria 
ainda  fornecer  um  escr itór io  para  uso  do  Departamento.  A  quarta, 
est ipulava  o  prazo  para  a  execução  dos  serviços,  que  era  contado  a  part ir 
da  emissão  da  ordem inic ia l  de  serviço.  Esta  era  emit ida  após  o  registro  do 
contrato  no  Tribunal  de  Contas  da  Prefeitura.  A  quinta  cláusula  tratava  das 
condições  de  pagamento.  Para  tanto,  determinava  a  fonte  dos  recursos, 
normalmente  a  verba  do  orçamento  da  PDF  para  o  DHP,  a  verba  704.  Era 
permit ido  à  empreite ira  apresentar  contas  parcia is ,  pert inentes  às 
quantidades  de  serviço  efet ivamente  comprovados  pela  f iscal ização,  até  o 
l imite  de  90%  do  valor  do  contrato.  Os  10%  restantes  f icavam  ret idos  na 
Prefeitura,  como  garant ia  da  qual idade  da  execução  dos  serviços,  que  eram 
pagos  após  a  aceitação  def in it iva  da obra.  A sexta  cláusula  def in ia  multa  de 
0,001% por  dia  de  atraso na entrega  dos  trabalhos.  Est ipulava  ainda  multas 
de Cr$ 200,00 a Cr$ 1.000,00, pelo  não cumprimento,  de qualquer  ordem de 
serviço.  A empreite ira poderia  recorrer  das multas,  junto ao Secretár io  Geral 
de  Viação  e  Obras.  A  rescisão  do  contrato  estava  def in ida  pela  sét ima 
cláusula.  Na cláusula oitava def in ia  como domicí l io  legal  o foro da Cidade do 
Rio  de  Janeiro.  A  val idade  do  contrato  estava  def in ida  pela  cláusula  nona, 
não  cabendo  a  empreitei ra  nenhuma  indenização  caso  o  mesmo  fosse 
impugnado pelo  TCP.  A décima cláusula  obrigava a  empreitei ra  a efetuar  um 
depósito  caução  como  forma  de  garant ia  dos  trabalhos  contratados.  A 
cláusula  undécima  reproduzia  a  plani lha  orçamentár ia,  def in indo  as 
especif icações  dos  mater ia is  e  serviços  a  serem  real izados  bem  como  os 
seus respect ivos valores.

É  graças  a  esta  últ ima  parte  dos  contratos  elaborados  pelo  DHP,  que 
podemos  reconst itu i r  boa  parte  das  especif icações  técnicas  adotadas  nos 
Conjuntos  Residencia is .  A  respeito  das  fundações,  não  podemos  precisar 
qual  t ipo  foi  adotado  nos  Blocos  B1  e  B2  bem  como  na  escola  e  ginásio. 
Sabemos  que  as  estruturas  eram  de  concreto  armado,  e  que  as  vedações 
eram  compostas  por  alvenaria  convencional  e  de  blocos  de  concreto.  Os 
acabamentos  ut i l izados  no  Pedregulho,  respeitavam  aqui lo  que  era 
preconizado pelo Decreto 7363 de 25 de setembro de 1942.

Um  dos  documentos  mais  importantes,  ao  anal isarmos  as 
especif icações  técnicas  do  DHP,  é  o  Termo  de  Contrato  nº  6,  referente  aos 
acabamentos  dos  Blocos  B1  e  B2.  Nele  encontramos,  a lém  dos  t ipos  de 
acabamentos a serem adotados, as normas de serviço para a sua execução.
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 As  paredes  externas  eram  acabadas  com  emboço  e  reboco  a  saco, 
sendo  que  as  de  concreto  deveriam  ser  previamente  chapiscadas.  As 
internas  ser iam  acabadas  com  emboço  e  reboco  paul ista  acabado  a  saco, 
que também era ut i l izado nos tetos.  Para execução destes serviços deveriam 
ser respeitados os seguintes traços:

- Argamassa para o chapisco – 1 para 4 – cimento e areia.  
-  Argamassa para o emboço  – 1 para 8 – cimento e saibro áspero.
-  Argamassa  para  o  reboco  –  1  para  1  –  cal  e  areia  f ina  para 

acabamento a saco.
-  Argamassa  para  o  reboco    –  2  para  1  –  Cal  e  areia  f ina  para 

acabamento l iso.
Os mater ia is  empregados deveriam ter as seguintes caracter íst icas:
-  Cal  v irgem  em  pedra,  ext inta  na  obra,  devendo  ser  empregada  só 

depois  de sua hidratação.
-  Areia  s i l icosa,  grãos  angulosos,  áspera,  isenta  de  argi la.  O  grau 

máximo de areia grossa será de 5 mm.
- Areia f ina deverá atravessar a peneira de 1 mm de malha. 
- Saibro Humaitá ou Laranjeiras.
Estes  serviços  deveriam  ser  in ic iados  com  a  l impeza  de  todas  as 

superf íc ies  com  vassoura,  para  a  ret irada  de  pó  e  outros  detr i tos,  e  em 
seguida serem bem molhadas.  O contrato exigia  que o emboço fosse áspero, 
com espessura var iando entre um e dois  cent ímetros.  O reboco deveria ter  3 
cent ímetros  de espessura e ser ia  apl icado após o endurecimento do emboço, 
em  planos  a  serem  executados  de  uma  única  vez,  de  preferência  sem 
emendas.  O  reboco  só  ser ia  feito  após  a  colocação  dos  azulejos,  marcos  e 
rodapés.  Era  exigido  que  as  superf íc ies  obt idas  fossem  planas,  sem 
manchas, niveladas e aprumadas.

Os  azulejos  deveriam  ser  empregados  nas  paredes  internas  dos 
armários  do  piso  ao  teto.  Os  azulejos  eram  brancos,  nacionais,  com 
acabamento  do  t ipo  “pet it  biseautés” 3 6 ,  sem  quaisquer  fa lhas  ou  defeitos. 
Nos  compart imentos  dest inados  ao  l ixo,  formariam  o  rodapé.  Cozinhas  e 
banheiros  receberiam  revest imento  de  ladr i lho  hidrául ico  de  pr imeira,  até  o 
teto,  medindo  20x20  cm  e  monocromáticos.  Mosaicos  de  cerâmica, 
quadrados,  fabricados  pela  Cia.  Cerâmica  Bras i le i ra,  revest ir iam  as  paredes 
das  galer ias  e  colunas  do  térreo.  As  argamassas  para  assentamento  dos 
azulejos  t inham  traço  1  para  6  de  cimento  e  saibro  macio.  No  caso  dos 
ladr i lhos  hidrául icos  o  traço  era  1  para  2  para  3  de  cimento,  saibro  e  areia. 
Os marcos eram assentados sobre argamassa de traço 1 para 3 de cimento e 
areia.  Quando  da  execução  dos  serviços,  os  azulejos  e  ladr i lhos  deveriam 
ser  mergulhados  em  água  por  pelo  menos  24  horas.  Ser iam  feitas  juntas 
corr idas,  a l inhadas  tanto na vert ical  como na horizontal.  Estas  deveriam ser 
bem apertadas,  t imadas 3 7  com cimento branco das marcas At las ou Medusa. 

O  piso  de  ladr i lho  hidrául ico,  que  seguia  a  especif icação  dos 
apl icados  nas  paredes,  ser ia  apl icado  nos  seguintes  ambientes:  salas, 
compart imento  de  l ixo,  galer ias,  passadiços,  hal l  das  escadas  colet ivas, 
banheiros,  cozinhas  e  nos  rodapés.  No  caso  dos  rodapés,  o  tamanho  das 
peças  passava a ser de 20x40 cent ímetros.  Os chapins dos guarda-corpo das 

36 Cerâmicas com as bordas chanfradas.
37 Rejuntadas.
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escadas  colet ivas,  bem  como  todo  o  piso  das  escadas  e  peitor is  eram  de 
Marmorite.  Para  os  demais  ambientes,  estava  previsto  piso  de  tacos  de 
madeira,  arrematados  com  rodapés  de  madeira,  que  também  seriam 
apl icados  nas  salas  e  escadas.  As  escadas  dos  apartamentos  eram  de 
concreto,  revest idas  com  peroba  do  campo  e  os  corr imãos  de  canela 3 8 .  Os 
tacos  eram de  peroba  do  campo,  seca,  serrada  à  máquina  de  precisão,  com 
faces planas e arestas v ivas,  isentas de nós,  fendas e furos de broca,  de cor 
uniforme.  Cada  peça  de  piso  media  7x21x2  cm,  enquanto  as  de  rodapé 
mediam 4x15 cm. É importante fr isar que o custo do metro quadrado do piso 
de  madeira  era  pouco  mais  caro  que  o  de  ladr i lho  hidrául ico,  Cr$  95,00  e 
Cr$  75,00  respect ivamente  conforme  o  quadro  comparat ivo  desta 
concorrência  informa.

A  execução  dos  pisos  de  ladr i lho  seguia  os  mesmos  procedimentos 
exig idos  para  as  paredes  de  mesmo materia l .  No  caso  dos  acabamentos  dos 
peitor is  e soleiras eram feitas peças pré-fabricadas  de 2 cm de espessura de 
marmorite,  com granit ina de fragmentos de mármore br itado, de tamanhos 1 
e  2.  Nas  escadas  a  espessura  do  piso  de  marmorite  era  de  3  cm.  Depois  de 
colocadas  as  peças  eram esmeri lhadas  e em seguida  recebiam argamassa de 
cimento  branco  e  corante  de  tonal idade  idênt ica  à  do  marmorite,  para 
f inalmente  serem  novamente  esmeri lhados  e  pol idos.  Estas  peças  pré-
moldadas  deveriam  ser  perfeitamente   bitoladas,  com  as  faces  planas,  não 
apresentando  fendas  ou  fa lhas.  No  caso  dos  tacos  a  especif icação  buscava 
garant ir  a  melhor  f ixação  poss ível  das  peças.  Para  tanto  eles  deveriam 
possuir  chanfros  laterais  em  cauda  de  andorinha,  recebendo  em  sua  face 
infer ior  uma camada de  betume,  impregnada  com cascalhinho  e  grampos  do 
t ipo  asa  de  mosca.  A  largura  máxima  das  juntas  era  de  1  mm.  O 
assentamento  dos  tacos  só  era  in ic iado  após  o  término  dos  trabalhos  de 
revest imento das paredes e teto.   Os tacos deveriam ser colocados em nível, 
com  juntas  perfeitamente  al inhadas,  e  preenchidas  com  argamassa  até  os 
chanfros  laterais.  Para  assentamento  dos  tacos  era  usada  argamassa  com 
traço  1  para  2  para  3  de  cimento,  areia  e  saibro.  Durante  o  período  de  48 
horas  poster iores  ao  término  do  assentamento,  era  proib ida  a  circulação  de 
pessoas.  Para  f inal ização  do  acabamento  do  piso  de  taco  era  prevista  a 
passagem de máquina de ci l indro  com l ixa,  usada para remover  as manchas. 
Em  seguidas  os  tacos  ser iam  umedecidos  com  panos  embebidos  em  óleo. 
Uma  nova  passagem  da  máquina  de  ci l indro,  desta  vez  com  a  l ixa  nº  3,  e 
calafetagem das juntas. O piso ser ia l ixado mais duas vezes com l ixas nº 1 e 
0,  respect ivamente.  Estando  o  piso  calafetado  e  l ixado  in ic iava-se  o 
processo de enceramento em quatro etapas:

1- Apl icação de uma demão de cera.
2- Passagem de palha de aço, com máquina disco.
3- Apl icação de uma segunda demão de cera.
4- Lustração do piso com máquina de disco.
No  que  diz  respeito  às  esquadrias,  o  contrato  def in ia  que  a  madeira 

ut i l izada  nos  al isares  e  marcos  era  a  peroba  do  campo,  enquanto  as  portas 
(de  compensado)  e  janelas  eram  de  cedro.  Para  a  colocação  dos  v idros 
estava  prevista  a  ut i l ização  de  massa,  com f ixação  por  meio  de   cordões  de 
madeira  parafusados  no  caixi lho.  Os  v idros  das  fachadas  poster iores  eram: 

38 Tipo de madeira
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nas  cozinhas  v idros  aramados,  em  malha  quadrada;  outros,  martelados 
f inos.  Os  demais  eram  l isos  e  transparentes  com  3  mm  de  espessura. 
Exist iam  portas  pantográf icas  de  ferro  belga  de  5/8  de  pol. ,  em  U,  com  2 
pantógrafos  de  ½ pol.  por  1/8  de polegada,  div isões  de 14 cm,  centros  com 
3 rolamentos,  com guia e tr i lhos com disposit ivo para fechadura.

Os  gradis  das  varandas  eram  de  vergalhão  de  ferro  pintado,  com  ¾ 
de  polegada  de  diâmetro.  As  varandas  eram  guarnecidas  com  blocos  de 
cimento  e  areia  (cr ivos)  colocados  alternadamente.  Os  blocos  com 
dimensões  indicadas,  nos  detalhes  ser iam  fabricados  em  formas  metál icas 
especia is ,  de  modo  a  apresentar  as  dimensões  exatas,  costas  v ivas  e 
acabamento  perfeito.  Depois  de  colocados,  levavam  apenas  caiação.  Só 
deveriam  ser  colocados  depois  de  perfeitamente  endurecidos.  Traços  dos 
blocos  e  da  argamassa  de  assentamento,  1  para  4  cimento  e  areia.  Para  os 
cr ivos  das  escadas  colet ivas  eram  observadas  as  mesmas  prescr ições, 
var iando somente o detalhe. Estes cr ivos das fachadas levariam, até a altura 
de 90 cm, tela de arame galvanizado,  de malha quadrada,  de 1 polegada,  f io 
nº 12.

As  paredes  internas  receber iam  duas  demãos  de  pintura  de  látex, 
enquanto  as  externas  e  tetos  ser iam  caiados.  Esquadrias,  rodapés  de 
madeira,  trel iças,  serralher ias,  paredes,  guarda corpo das escadas  colet ivas, 
corr imãos  das  escadas  nos  apartamentos  e  br ise-solei l  com  uma  demão  de 
aparelho e duas de acabamento, ser iam acabadas com pintura a óleo.

A  cal  ut i l i zada  para  a  caiação  das  paredes  e  tetos  recebia,  durante  a 
sua  ext inção,  adic ionamento  de  substância  gordurosa,  a  óleo  de  oit ic ica 3 9 . 
Ao  ser  preparada,  a  caiação  deveria  ser  adic ionada  ao  gesso,  na  proporção 
de  1  kg  para  cada  20kg  de  cal.  As  paredes  acabadas  com pintura  a  óleo  de 
ver iam ter o reboco l ixado e neutral izado com sulfato de z inco (30 l ibras  por 
galão  de  água).  Poster iormente,  deveriam  ser  apl icados  na  seguinte  ordem: 
uma  demão  de  impermeabi l izante  res inoso,  uma  demão  de  aparelho 4 0 ,  uma 
demão  de  massa  a  base  de  óleo.  Um  novo  l ixamento  deixava  a  superf íc ie 
pronta  para receber  duas  demãos de acabamento na cor  especif icada,  sendo 
a  últ ima  demão  à  pistola.  As  peças  de  madeira  eram  revest idas  com 
aparelho  de  fundo,  const itu ído  por  uma demão de  t inta  pr imária  niveladora. 
A  pintura  era  feita  observadas  as  mesmas  operações.  As  peças  de  ferro 
recebiam  duas  demãos  de  t inta  a  óleo,  na  cor  especif icada,  sendo  a  últ ima 
demão à pistola,  sobre uma demão de t inta pr imária ant icorros iva.

As  cozinhas  dos  apartamentos  v inham  equipadas,  com  pia,  torneira, 
f i l t ro,  fogão e coifa  de  exaustão.  Os  apartamentos  eram entregues  com dois 
armários  de  cozinha  e  tábua  de  passar  roupa,  retrát i l .  Cada  bloco  possuía 
ainda  um incinerador  de  l ixo  do  t ipo  “Cremax”  ou  s imi lar,  a  gás,  montado  e 
adaptado  no  respect ivo  compart imento,  com  capacidade  de  400  l i tros.  O 
incinerador  era  munido  de:  grelha  giratór ia  com  acabamento  externo  de 
t i jo los  prensados;  armação  metál ica  pintada  em  cor  com  t inta  especia l ;  um 
jogo  de  ferramentas  e  um recipiente  para  cinzas.  As  portas  caçambas  eram 
reforçadas  com fecho automático de mola e vedação de gaxeta.

Nos banheiros,  as arandelas eram de metal oxidado,  t ipo plafonier ,  de 
duas  polegadas  e  ¼,  com  interruptores  de  concha  de  vidro  opal ino.  Nos 

39 Madeira de cor amarela, originária da Amazônia também conhecida como Guariúba.
40 Fundo nivelador.
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quartos  de  frente  e  salas  foram  colocados  globos  paraból icos  de  10 
polegadas  por  6  polegadas,  de  v idro  opal ino,  fabricação  GE,  conforme 
catálogo  110/60.  Nos  quartos  dos  fundos,  hal ls ,  cozinhas  e  banheiros  foram 
colocados  globos  paraból icos  de  8  polegadas  por  4  polegadas  também  de 
vidro  opal ino,  de  mesma  fabricação  do  anter ior.  Estes  aparelhos  eram 
fornecidos  completos  e  colocados  com  plafonier  de  metal  oxidado,  de  6X4 
polegadas  respect ivamente,  com  travessa  de  ferro  pintado,  com  t inta 
ant ióxido,  receptáculo  e  bucha  soldada.  Os  parafusos  eram  de  latão,  com 
cabeça  carret i lhada.  Nas  portas  dos  apartamentos  estavam  previstas 
campainhas mecânicas.

Outros  setores  do  conjunto  também  foram  estudados.  A  padaria  e  a 
confeitar ia  do mercado do conjunto estavam equipadas  com fornos elétr icos, 
amassadeira,  c i l indro  para  massa  de  pão,  batedeira  de  ovos,  moinho  para 
far inha de rosca e div isora  de massa.  Até mesmo os utensí l ios  mais  s imples, 
como  tabuleiros  e  pás  de  madeira,  foram  comprados  por  meio  de  l ic i tações 
do  DHP.  Os  acabamentos  seguiam o  mesmo padrão  adotado  nos  blocos  B1  e 
B2, enquanto que o br ise era de madeira  com pintura a óleo.  Também foram 
l ic i tadas duas câmaras fr igor í f icas para o mercadinho.

No  caso  da  escola,  do  ginásio  e  do  vest iár io  foi  ut i l izado  concreto 
armado  com res istência  a  compressão  s imples  de  70  kg/cm²,   e  a  f lexão  de 
85  kg/cm².  As  formas  perdidas  eram  de  caixotes  de  pinho  medindo 
35x50x50  com  meio  cent ímetro  de  espessura.  Na  parte  infer ior  das  formas 
perdidas  era  apl icado  uma  argamassa  de  cimento,  areia  e  pó  de  pedra  com 
traço de 1:3:3.  Foram ut i l izadas  cinco t ipos  de alvenarias:  de 20 cm e de 10 
cm de espessura,  ambas feitas  com t i jo lo  furado de 10x20x20 cm; de Blocos 
de  cimento  de  20x20x40  e  de  15x20x40;  alvenaria  de  pedra  argamassada, 
com massa de cimento e pó de saibro áspero  com traço 1:5.  Diferentemente 
dos  demais  projetos,  parte  do  detalhamento  de  concreto,  ass im  como  o 
levantamento topográf ico,  foram feitos pela própria  empreite ira.

O Regimento do Serviço Socia l .

O  Serviço  Socia l  do  DHP  foi  o  responsável  pelo  recenseamento  dos 
funcionários  da PDF que trabalhavam e moravam no bairro de São Cristóvão. 
Coordenadas  pela  ass istente  socia l  Anna Augusta  de  Almeida,  as  ass istentes 
socia is  do DHP perguntavam a cada  um dos  potencia is  futuros  moradores  se 
eles  t inham interesse de  morar  no CRPMM. Os nomes dos  interessados  eram 
encaminhados  para   o  Departamento  de  Patr imônio  que  cuidava  da 
elaboração  dos  contratos  de  locação.  O  Serviço  Socia l  cuidava,  então,  de 
preparar  os futuros moradores de modo que pudessem aproveitar  ao máximo 
o  convív io  no  conjunto.  Verif icava-se  a  documentação  pessoal,  a  existência 
de  matr ícula  escolar,  quando  a  famíl ia  possuía  cr ianças  e,  se  os  exames 
médicos  estavam atual izados.  De  outro  lado,  buscava-se  ensinar  a  interagir 
com  as  diversas  novidades  introduzidas  no  Pedregulho,  como  por  exemplo 
os armários embutidos nos degraus das escadas,  ou a tábua de passar roupa 
retrát i l .  Também era função do Serviço Socia l  or ientar  o  morador  na compra 
do mobi l iár io  mais adequado ao seu imóvel.

Após  a  inauguração  e  a  ocupação   do  Pedregulho,  o  Prefeito  Mendes 
de  Morais  aprovou  o  Regimento  do  Serviço  Socia l  do  Conjunto  Residencia l 
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Prefeito  Mendes  de  Morais,  no  dia  29  de  setembro  de  1950.  O  regimento 
div idia   serviço  socia l  em  quatro  setores:  o  cultural- recreat ivo,  o  médico,  o 
escolar e o econômico.  Eram atr ibuições do serviço:

1. Promover o ajustamento socia l  de cada famíl ia  res idente;
2. Estudar  e  buscar  soluções  para  os  problemas  econômico-socia is 

dos res identes;
3. Garant ir  junto com a  Administração  do  Conjunto  o  cumprimento  do 

regulamento;
4. Promover  entrevistas  com  os  descontentes  e  o  ajustamento  das 

queixas;
5. Manter atual izado o f ichário  socia l  das famíl ias  res identes;
6. Integrar  os recém-admit idos.
O  setor  cultural- recreat ivo  deveria  promover  cursos,  palestras  e 

reuniões,  que  mostrasse as relações  entre o lazer  e o trabalho,  est imulando 
a  sol idar iedade e o espír i to  de equipe.  Outro tema era  a or ientação  art íst ica 
e  cultural  dos  res identes,  v isando  ampl iar  seu  repertór io  e  sua  capacidade 
cr ít ica.  O  setor  cultural- recreat ivo  organizar ia  ainda  at iv idades  esport ivas  e 
cursos de economia domést ica.

O  setor  médico  t inha  por  função  pr imordia l  a  prevenção.  Para  tanto 
estava  part icularmente  atento  às  questões  de  higiene  pessoal,  or ientação 
sexual  e  o  encaminhamento  periódico  dos  res identes  aos  Serviços  Médico  e 
Odontológico  do  Conjunto.  Deveria  também  acompanhar  aqueles  que 
necess itassem de internação hospita lar.

O  setor  escolar  cuidava  basicamente  de  aspectos  pedagógicos  sendo, 
contudo,  independente  da Direção  da escola  do conjunto,  com quem deveria 
cooperar.  Sua  pr incipal  tarefa  era  a  de  auxi l iar  na  colaboração  da  famíl ia 
com a escola.  Ao setor  econômico cabia  organizar  a cooperat iva  de consumo 
e trabalho com os res identes.

No  dia  10  de  março  de  1951  foi  cr iado  o  núcleo  5.980  o  Setor  de 
Serviço  de  Administração  do  DHP  -  CRPMM,  l igado  ao  4HP,  sob  a 
responsabi l idade do Vis itador Socia l  Anna Augusta de Almeida.

F ica  claro  o  papel  protagonista  que  o  Serviço  Socia l  desempenhava 
dentro DHP.  Imbuído do ideal  modernista de construir  um novo homem, uma 
nova  sociedade,  através  da  Arquitetura,  a  presença  da  Ass istência  Socia l 
demonstra  a  consciência  dos  l imites  desta  proposição.  A Arquitetura  sozinha 
não  era  capaz  de  modif icar  a  sociedade,  era  necessária  uma  intermediação 
que  pudesse  demonstrar  o  caminho  para  o  novo.  Uma  nova  arquitetura, 
exige  um  novo  morar,  que  por  sua  vez  produz  novas  relações  socia is .  A 
função  do  Serviço  Socia l  era  a  de  mediar   este  processo  entre   Arquitetos  e 
Engenhe i ros ,  cr iadores  de  uma nova arqu i tetura ,  e  o  morador  que dever ia
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Fig.  10 - Aula no Ginásio da Escola.
                     Fonte: Arquivo Pessoal da Sra.  Anna Augusta.
v ivenciar  uma  nova  forma  de  habitar.  O  choque  entre  este  dois  mundos, 
apesar da atuação do Serviço Socia l ,  era inevitável  como veremos a seguir.

Uma nova proposta de habitação.

O  Pedregulho  apresentava  uma  sér ie  de  inovações  no  programa 
habitacional  bras i le i ro.  Por  ter  o  conceito  de  unidade  autônoma,  ele 
incorporava  alguns  elementos  que  tradic ionalmente  não  eram  l igados  à 
questão  habitacional  como  a  piscina,  a  escola  e  o  mercado.  A  implantação 
também  era  inovadora,  já  que  rompia  com  o  tecido  urbano  tradic iona, l 
dissolvendo  a  idéia  da  rua-corredor,  fazendo  com  que  as   edif icações  se 
relacionassem  diretamente  com  a  topograf ia  e  a  paisagem.   As  própr ias 
unidades  introduziam  várias  novidades.  Visando  ot imizar  o  espaço  elas 
possuíam  armários  embutidos,  e  planta  duplex  de  modo  a  diminuir  as 
c irculações  horizontais.  Carmen  era  uma  das  pioneiras  do  feminismo  no 
Bras i l .  Mi l i tante  atuante  sempre  foi  defensora  dos  direi tos  da  mulher,  tendo 
s ido a  pr imeira  urbanista  do Bras i l .  É  compreensível,  portanto,  que ela  v isse 
no  tanque  e  na  área  de  serviço  dois  s ímbolos  da  submissão  da  mulher, 
impossibi l i tada  de  ter  autonomia  devido  aos  deveres  do  lar.  Ass im,  no 
Pedregulho,  não  havia  tanque  nem  área  de  serviço  nos  apartamentos,  cada 
morador  do  conjunto  t inha  direito  à  lavagem  de  dois  qui los  de  roupa  por 
semana,  na  lavanderia  mecanizada,  a  pr imeira  a  operar  no  Bras i l .  O 
conjunto  também  era  vanguardista  na  l inguagem,  adotando  o  vocabulár io 
das  vanguardas  modernistas:  o  pi lot i ,  a  planta  l ivre,  a  janela  cont ínua,  o 
br ise-solei l .  

Fundamentalmente  era  a  mais  pura  expressão  da  utopia  socia l 
moderna.  Foi  projetado  para  uma  nova  sociedade  a  ser  const itu ída  por  um 
novo  homem,  o  qual  deveria  ajudar  a  formar.  Carmen  era  expl íc i ta  ao 
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af irmar  que a  presença  de  obras  de  Port inar i ,  Burle  Marx  e  Anís io  Medeiros, 
já  dava  aos  moradores  educação  art íst ica.  E  aqui  cabe  ressaltar,  mais  uma 
vez,  o  papel  preponderante  que  a  Ass istência  Socia l  teve  no  projeto 
habitacional  elaborado pelo DHP.

Entretanto,  o  encontro  desta  proposta  com as  referências  tradic ionais 
de seus moradores não deixou de provocar ruídos.  Apesar da atuação do SS, 
na  introdução  destas  novidades  aos  futuros  moradores  estes  se  apropriaram 
do  espaço  de  modo  pecul iar.  Segundo  a  Arquiteta  Lygia  Fernandes,  que  foi 
chefe  do  serviço  de  Planejamento,  os  pr imeiros  moradores  t iveram  muitas 
dif icu ldades  em  aceitar  a lgumas  destas  inovações.  Muitos  deles  t inham 
hábitos  rurais  e  chegaram  a  ut i l izar  o  vaso  sanitár io,  como  local  para 
colocar  gal inhas  para  botar  ovos.  Como  não  havia  tanques  nos 
apartamentos,  a lguns  moradores  usaram  a  piscina  como  local  para  a 
lavagem  de  roupa.  Eles  não  aceitavam  a  idéia  de  que  outra  pessoa  lavasse 
suas  roupas.  Muitas  famíl ias  t inham  uma  parte  de  sua  renda  através  da 
lavagem  de  roupa  para  terceiros.  Foi  preciso  que  Carmen,  Reidy,  Lygia, 
dentre  outros  membros  do  DHP,  levassem suas  própr ias  roupas  à  lavanderia 
mecânica  do conjunto,  para  que esta passasse a ser aceita  pelos  moradores. 
A  Ass istente  Socia l  Anna  Augusta  relata  outro  episódio  que  retrata  este 
problema:  no  bloco  B2  um  grupo  de  moças  sentava  nas  portas  dos 
apartamentos para conversar,  só que elas impediam os demais  moradores de 
passar  pelo  corredor  com suas  pernas.  Este  fato  acabou  gerando  problemas 
de relacionamento entre os moradores.

Estes são alguns exemplos que demonstram a fratura que houve entre 
a  proposta  or igina l  do  Pedregulho  e  a  apropriação  pelos  seus  moradores.  É 
importante  fr isar  que  estes  fatos  não  f icaram  sem  resposta  por  parte  do 
Departamento.  No  últ imo  conjunto  construído  pelo  DHP,  o  Marquês  de  São 
Vicente,  o  tanque  ressurge.  É  bem  verdade  que  ainda  fora  da  unidade 
habitacional,  mas  cada  apartamento  t inha  direito  ao  seu,  local izado  na 
cobertura  do  edif íc io.  Bolonha  também  vai  procurar  dar  uma  resposta  mais 
adequada  ao  uso,  como área  de   convivência,  do  corredor  de  circulação.  No 
projeto  do  Conjunto  Vi la  Isabel,  o  corredor  de  circulação  é  mais  largo  de 
modo a permit ir  uma ocupação diferenciada.  

Toda  esta  problemát ica  aponta  para  o  fracasso  da  tentat iva  de  se 
mudar  a  sociedade  através  da  arquitetura.  Caso  não  se  consiga  estabelecer 
um  canal  de  comunicação,  capaz  de  transmit ir  com  clareza  todas  as 
expectat ivas,  culturais,  mater ia is ,  afet ivas,  que possuem tanto os Arquitetos 
e  Engenheiros,  como  os  usuários  f inais,  será  dif íc i l  para  a  arquitetura 
sozinha,  modif icar  o  quadro  da  sociedade,  que  era  no  fundo o  objet ivo  f inal 
do  DHP.  Af inal  como  bem  lembra  a  Sra.  Anna  Augusta,  “Não  adianta  fazer 
casas e não se modif icar  a cabeça das pessoas”.

O debate político sobre a questão habitacional.

A Batalha do Rio de Janeiro.

No dia  23 de março de 1948 foi  publ icado o Censo das Favelas do Rio 
de  Janeiro,  fe ito  pela  Comissão  para  Ext inção  de  Favelas,  cr iada  pele 
Prefeito  Mendes  de  Morais.  Ele  mostrava  uma  s ituação  cr ít ica:  exist iam  na 
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cidade 119 favelas formadas por 70.605 casebres e 283.390 favelados,  cerca 
de 14% da população car ioca 4 1 .  Cerca de 150.000 favelados v iv iam com uma 
renda  que  variava  de  0  a  Cr$  12.000,00.   As  favelas  cont inuavam  a  se 
expandir  velozmente  e  se  tornavam  cada  vez  mais  protagonistas  do  debate 
pol í t ico  da cidade.

Carlos  Lacerda,  à  época  vereador  do  DF  pela  UDN  e  colunista  do 
jornal  Correio  Da  Manhã,  ut i l i za  seu  espaço  no  diár io  car ioca  para  expor 
suas  idéias  sobre  o  “problema  das  favelas”.  Em  art igo  de  19  de  maio  de 
1948, int i tu lado “A Batalha do Rio”,  Lacerda conclama os governos municipa l 
e  federal  a  part ic iparem  do  esforço  que  levava  a  alcunha  do  t í tu lo  de  seu 
art igo.  Durante  os  três  dias  que  se  seguiram,  ele  voltar ia  a  ocupar  sua 
coluna com o mesmo tema. Inic ia lmente,  ele propunha um armist íc io  pol í t ico 
entre  a  oposição,  que  ele  representava,  e  o  Governo  Municipa l  em favor  da 
poss ibi l idade  de  solucionar  o  “problema  das  favelas”.  Cabe  lembrar  que  a 
“Batalha  do  Rio”  surge  dentro  do  contexto  do  acordo  interpart idár io  que 
unia,  no  âmbito  federal,  os  adversár ios  da  pol í t ica  municipal:  a  UDN  e  o 
PSD.  Ao  propor  a  Batalha,  Lacerda  ampl iava  o  acordo  para  o  município,  ao 
mesmo  tempo  em  que  buscava  para  s i  maior  inf luência  no  cenário  da 
pol í t ica  car ioca.

A  proposta  de  Lacerda  era  ambiciosa.  Ao  f inal  do  pr imeiro  ano 
deveriam  ser  atendidos  cerca  de  30.000  favelados,  promovendo  as 
modif icações  legis lat ivas  e  administrat ivas  para  a  execução  dos  trabalhos. 
Para  tanto  exigia  que  o  governo  desse  pr ior idade  nº  1  à  solução  do 
“problema  das  favelas”.  Mas  não  era  só.  Exigia  ainda  que  a  Prefeitura 
fornecesse funcionários  e  a estrutura  dos  serviços  municipais,  em especia l  o 
Departamento  de  Ass istência  Socia l .  A  Campanha  não  estar ia  v inculada  a 
nenhuma  Secretar ia  ou  Repart ição  Federal,  estando  l igada  diretamente  ao 
Prefeito.  Lacerda  não  via  na  favela  a  conseqüência  de  uma  s ituação  socia l 
problemát ica,  ao  contrár io  ele  a  v ia  como  o  problema  em  si.  Mesmo  ass im 
ele  procurava  fazer  com que  seu  discurso  não  parecesse  el i t is ta:  “. . .não  se 
tratará  de  nenhum  modo  de  acabar  com  as  favelas,  no  sent ido  de  acuar  os 
favelados,  trata-se  de  incorporar  os  benef íc ios  e  deveres  da  civ i l ização  a 
uma considerável  parte  da  população,  aglomerados  em barracos  indignos  da 
espécie humana” 4 2 .  

Numa  demonstração  clara  de  que  as  favelas  eram  vistas  como 
“problema”  por  todas  as  forças  pol í t icas  conservadoras,  o  Prefeito  Mendes 
de  Morais  aceita  as  condições  impostas  por  Lacerda.  Em  20  de  maio  de 
1948,  no  mesmo  Correio  da  Manhã,  ele  concede  entrevista  onde  informava 
que  ser ia  cr iada  uma  Comissão  composta  pelos  Ministér ios  do  Trabalho, 
Educação,  Agricultura  e  F inanças  e  da  Pol íc ia  Federal 4 3 .  O  Prefeito  est imava 
o  valor  de  Cr$  8.000,00  para  a  acomodação  de  cada  favelado  o  que,  diante 
do  Censo,  representar ia  um  orçamento  de  cerca  de  600  milhões  de 
cruzeiros,  sem contar  o  valor  dos  terrenos  e  da  ass istência  socia l .  Portanto, 
para  que  a  Batalha  alcançasse  seus  objet ivos  eram  necessários  recursos 
41 PARISSE, Luciano. Favelas do Rio de Janeiro: evolução e sentido. Rio de Janeiro, Cenpha, 1969. 
42 LACERDA, Carlos. A Batalha do Rio. in Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 19 de maio de 1948.
43 A própria escolha de alguns dos ministérios ligados à solução do “problema da favela” demonstra 
a visão que os conservadores tinham da questão. O Ministério da Agricultura fora escolhido em razão 
do êxodo rural, que  se acreditava ser reversível. A Polícia Federal foi chamada, pois o favelado era 
tratado como um fora da Lei.
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externos,  v isto  que este  valor  representava  mais  de  um terço  do  orçamento 
do  Distr i to  Federal.  No  dia  seguinte,  o  prefeito  envia  um  comunicado  a 
todos  os  seus  secretár ios  para  que  estes  dessem  prior idade  à  Batalha  do 
Rio 4 4 ,  onde  af irmava:  “Que  todos  estejam  a  postos  e  se  façam  soldados 
dessa  grande  batalha  de  sol idar iedade  humana  e  em  benef íc io  de  uma 
parcela  considerável  do  Distr i to  Federal  e  dos  seus  foros  de  civ i l ização  e 
cultura”.  Foi  cr iada  uma  comissão  central  que  t inha  por  objet ivo  coordenar 
as ações que est ivessem relacionadas à Batalha.

O  orçamento  previsto  in ic ia lmente  para  a  Batalha  era  de  60  milhões 
de  cruzeiros,  dos  quais  apenas  10  milhões  acabaram  se  concret izando 4 5 . 
Este  fato  acabou  por  inviabi l izar  o  plano  or iginal  ta l  como  o  sugerido  por 
Lacerda.  O que  de  concreto  acabou  ocorrendo  foi  o  aumento  do  preconceito 
e  da  repressão  pol ic ia l  ao  favelado.  No  âmbito  da  Batalha,  foi  proibida  a 
construção  de  novos  barracos,  o  que  foi  cr i t icado  até  mesmo  pelo  próprio 
Lacerda.  Mendes  de  Morais,  ao  relatar  suas  pr incipa is  real izações,  c ita  a 
colocação  de  Postos  de  Vigi lância  dentro  de  diversas  favelas.  Estes  foram 
responsáveis  pela  “ intensa  f iscal ização,  no  sent ido  de  coibir  as  at iv idades 
dos  cr iminosos,  proib indo  as  casas  de  jogo  e  tolerância,  bem  como 
real izando  a  apreensão  de  3.400  l i tros  de  bebida  alcoól ica” 4 6 . 
Complementando  estas  ações  repress ivas,  a  Prefeitura  fornecia  passagens 
de retorno às suas local idades de or igem, aos favelados,  real izando cerca de 
850  demol ições  de  barracos.  As  arbitrar iedades  cometidas  na  demol ição  da 
Favela do Morro dos Cabritos 4 7 ,  em julho de 1950, foram alvo de cr í t icas  por 
parte  do  vereador  Frota  Aguiar.  A  pr imeira  etapa  da  campanha  t inha  por 
objet ivo  “. . .  remover  as  favelas  da  Zona  Sul” 4 8 ,  com  a  transferência  dos 
moradores  para  áreas  próximas,  onde  se  pudessem  construir  núcleos 
res idencia is .  Para tanto, a Prefeitura contrata a empresa F.P.  Parkinson para 
construir  504 apartamentos  de  var iada  t ipologia  com áreas  que  var iavam de 
23,10  m²  até  50,10m²  em  blocos  de  3  pavimentos,  com  custo  total  de  Cr$ 
13.842.828,00   e  prazo  de  365  dias  para  a  execução  dos  serviços.  Outra 
ação  real izada  dentro  do  âmbito  da  Batalha  do  Rio,  fo i  a  urbanização  e 
saneamento  do  morro  do  Jacarezinho 4 9 .  As  ruas  foram  arborizadas  sendo 
instaladas  8  bicas  d’água.  Foi  construído  ainda  um  galpão  para  recreio 
infant i l .  

Como  se  observa,  houve  uma  distância  colossal  entre  a  proposta 
or igina l  da  Batalha,  de  solucionar  o  “problema  das  favelas”  através  da 
valor ização  dos  favelados,  e  a  sua  efet iva  real ização.  Além  de  ter  s ido  uma 
ação  discr iminatór ia ,tampouco  logrou  alcançar  seus  objet ivos  in ic ia is . 
Gradualmente,  conforme  se  aproximava  o  período  eleitoral ,  UDN  e  PSD 
começavam  a  se  afastar,  quer  seja  no  âmbito  Federal  quer  no  Municipa l.  O 

44 MENDES DE MORAIS, Ângelo. Prioridade número 1 para a Batalha do Rio. in Correio da Manhã. Rio 
de Janeiro, 22 de maio de 1948.
45 MENDES DE MORAIS, Ângelo. Mensagem apresentada à Câmara de Vereadores do Distrito 
Federal. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1950.
46 Ver MENDES DE MORAIS, 1950.
47 A Favela Morro dos Cabritos ainda existe, e está localizada entre os bairros de Copacabana e 
Botafogo.
48 Ver MENDES DE MORAIS, 1950.
49 A Favela do Morro do Jacarezinho ainda existe, e está localizada entre os bairros do Jacaré e 
Maria da Graça, Zona Norte do Rio de Janeiro.
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fracasso  da  Batalha  do  Rio  acabou  reforçando  esta  separação,  na  esfera 
distr i ta l .  De  toda  maneira,  a  Batalha  conseguiu  dar  uma  vis ibi l idade  ao 
problema  habitacional  que  não  havia  antes.  Discut ir  a  favela,  o  favelado,  a 
habitação  popular,  passou  a  ser  fundamental  para  toda  a  sociedade  que 
reconheceu  que  t inha  que  buscar  alternat ivas  para  solucionar  o  problema. 
Todo  este  processo  pol í t ico  acabou  por  alterar  a  modo  de  operar  do  DHP 
que acabou se engajando na Batalha. 

O DHP na Batalha do Rio  de Janeiro.

A  pr imeira  medida,  dentro  do  DHP,  l igada  à  Batalha,  foi  a  cr iação  da 
Comissão  e  Recuperação  de  Mater ia l  da  Campanha,  pres idida  por  Carmen 
Port inho.  No dia  1º de  setembro  de 1948 foi  publ icado  Edita l  de  convocação 
para  concorrência  v isando  a  elaboração  de  propostas  comercia l  e  técnica, 
buscando  métodos  construt ivos  “pecul iares”  para  a  construção  dos  projetos 
t íp icos  do  DHP.  Tratava-se  de  um  esforço  para  se  encontrar  a lternat ivas 
mais  econômicas  que  viabi l izassem  a  construção  de  um  maior  número  de 
casas.  Alcançar  uma  maior  ef icácia  construt iva  passou  a  ser  um  dos 
objet ivos  do  DHP.  Para  o  Conjunto  Residencia l  Paquetá  foi  fe ito  um  estudo 
para  a  industr ia l ização  da  obra,  que  foi  abandonado  poster iormente.  Com 
esta  mesma  intenção  foi  publ icado,  no  dia  9  de  novembro  de  1949,  o 
Bolet im  nº  34  do  DHP  onde  foi  informado  que  o  Prefeito  autor izara  a  f irma 
Brito  Pereira  e  Cia.,  a  executar  o  t ipo  de  construção  pré-fabricada 
denominada  “Durabr ix”.  Não  se  pode  precisar  o  alcance  destas  medidas, 
pois  não foram encontradas outras informações.

Mas  as  modif icações  mais  s ignif icat ivas  ocorreram  com  os  novos 
conjuntos  projetados  pelo  departamento.   O  Conjunto  Residencia l  Paquetá 
manteve  a  mesma  metodologia  de  projeto  do  Pedregulho,  atendendo 
especif icamente  funcionários  da  Prefeitura.  No  entanto  como  este  moravam 
em  favelas,  fo i  inclu ído  no  esforço  da  Batalha.  Mas  foi  com  o  Conjunto 
Residencia l  V i la  Isabel  que  um novo procedimento  passa  a  ser  adotado  pelo 
DHP.  Tratava-se  de  um  conjunto  autônomo,  nos  moldes  do  CRPMM,  a  ser 
implantado  na  área  do  ant igo  Zoológico,  onde  surgia  uma  favela.  Pela 
pr imeira  vez  o  DHP  não  construía  um  conjunto  dedicado  exclus ivamente 
para  funcionários  da  Prefeitura.  Para  que  o  conjunto  pudesse  ser 
construído,  a favela ser ia removida. Era o in íc io  da part ic ipação mais  efet iva 
do  DHP  em  busca  da  solução  do  “problema  das  favelas”.  Outro  conjunto 
proposto  pelo  DHP,  dentro  deste  espír i to,  fo i  o  Conjunto  Residencia l  das 
Catacumbas,  de  Affonso  Reidy.  Local izado  no  morro  das  Catacumbas, 
defronte  a  Lagoa  Rodrigo  de  Freitas,  o  conjunto  seguia  o  padrão  do 
Pedregulho  com  todos  os  serviços,  menos  lavanderia,  pois  a  maior ia  das 
mulheres que al i  morariam, trabalhavam como lavadeiras.  Segundo o próprio 
Reidy  “Desta  vez  não  se  dest inará  a  funcionários  modestos,  mas  a 
favelados” 5 0 .Ter ia  680  unidades  habitacionais,  mas  ao  f inal  não  foi 
construído.

50 Ver BONDUKI 2000, pág. 104.
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Fig.  11 - Conjunto Catacumbas na Lagoa Rodr igo de Freitas.  1951.
Fonte: BONDUKI, Nabi l  (org.).  Affonso Eduardo Reidy.  L isboa, Editora  Blau, 

Inst i tutoLina Bo e P. M. Bardi,  2000.

Os orçamentos do DHP e seu debate na Câmara de Vereadores.

O  pr imeiro  orçamento  do  DHP  foi  def in ido  pelo  Pres idente  Dutra 
através  do  Decreto  22.193  de  27 de  novembro  de  1946.  Os  gastos  previstos 
refer iam-se  ao  trabalho  dos  serviços  de  f iscal ização.  O  orçamento  do  DHP, 
para o ano de 1947, foi  de Cr$  162.000,00.  Metade deste valor  dest inava-se 
à  compra  de  móveis,  equipamentos  e  mater ia is  de  escr itór io.  É  importante 
fr isar  que  os  salár ios  dos  funcionários  faziam  parte  do  orçamento  da 
Secretar ia  Geral  de  Administração.  O  segundo  orçamento,  para  o  ano  de 
1948,  foi  o  pr imeiro  elaborado  na  administração  Mendes  de  Morais,  em  13 
de  outubro  de  1947.  Seu  valor  total  fo i  de  Cr$  318.000,00  dos  quais  Cr$ 
192.000,00  estavam  vinculados  ao  aluguel  dos  imóveis  onde  estavam  os 
escr itór ios  do DHP.  Poster iormente,  o valor  deste orçamento aumentou, pois 
Cr$  30  milhões  foram  dest inados  “para  construção  de  conjuntos  e 
habitações  populares  dest inados  a  aluguel”.  Foi  graças  a  este  aporte  de 
recursos  que  as  concorrências  do  CRPMM puderam ser  real izadas  no  ano  de 
1948.  Note-se  que  os  valores  contratados  no  ano  de  1948  somavam  Cr$ 
17.358.914,00  ou  seja,  um  valor  abaixo  do  que  o  Departamento  poder ia 
ut i l izar.  Mesmo com este acréscimo o pr imeiro  orçamento do DHP de Mendes 
de  Morais  representou  1,8%  do  orçamento  total  da  PDF  para  aquele  ano. 
Com a tabela  abaixo  se pode fazer  uma comparação entre  os  orçamentos  do 
Município,  da  Secretar ia  Geral  de  Viação  e  Obras  –  SVGO  e  do  DHP.  Os 
valores estão em cruzeiros  sem correção:

DHP %PDF SGVO %PDF PDF

1948 30.318.000,00 1,8 413.226.033,20 24,7 1.671.917.236,80
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1949 30.165.000,00 1,28 447.485.196,00 19,0 2.347.025.603,20

1950 30.140.000,00 1,07 710.746.408,20 25,4 2.796.343.830,60

1951 28.873.000,00 0,96 755.979.275,90 25,1 3.138.040.652,30

          Tabela 2 – Orçamentos do DHP, SVGO e Prefeitura do Distrito Federal
                Fonte: Diário Oficial da Prefeitura do Distrito Federal

Como  podemos  ver,  percentualmente  o  orçamento  do  DHP  só  diminui 
neste  período.  Nem mesmo o  ruído  pol í t ico  causado  pela  Batalha  do  Rio  foi 
capaz  de alterar  este  cenário.  Mas  a  SGVO, responsável  pela  construção  dos 
diversos  túneis  e  avenidas  entregues  pelo  Prefeito,  manteve  seu  prest ígio, 
demonstrando  onde  estava  a  verdadeira  “pr ior idade  nº  1”.  É  preciso  citar 
entretanto,  que  a  Prefeitura  havia  cr iado  uma  Comissão  para  execução  da 
Batalha,  o  que  acabava  div idindo  as  verbas  para  habitação  popular, 
dif icu ltando  a  coordenação  entre  as  suas  at iv idades  e  a  do  DHP.  Ainda  s im, 
nenhuma  outra  administração  dest inará  mais  verbas  ao  Departamento  em 
relação  ao  orçamento  total  da  Prefeitura,  do  que  a  de  Ângelo  Mendes  de 
Morais.  O  processo  de  encolhimento  orçamentár io  do  DHP,  in ic iado  neste 
período, irá se intensif icar nas administrações seguintes.  

O orçamento  para 1949 dest inava  Cr$  8  milhões  para  a  “conclusão  do 
conjunto  res idencia l  auto  suf ic iente  do  Pedregulho”.  Outros  Cr$  10  milhões 
era  direc ionados  para  a  construção  de  “outro  conjunto”.  Não  se  pode 
precisar  qual  ser ia  este  conjunto  pois  no  f inal  de  1949,  não  havia  s ido 
in ic iado  nenhum  novo  conjunto  do  DHP.  Por  f im,  numa  demonstração  da 
inf luência  que  a  Batalha  produzira  no  cenário  pol í t ico,  o  orçamento 
dest inava  Cr$  12 milhões  para  “habitações  mínimas  para  subst itu ir  favelas”. 
Não  se  pode  conf irmar  a  construção  destas,  pois  o  único  documento 
encontrado,  que  se  relaciona  com  este  i tem,  foi  o  edita l  de  convocação  de 
1º  de  setembro  de  1948.  Na  real idade,  havia  uma diferença  entre  as  verbas 
orçadas e as efet ivamente ut i l izadas.

Em  outubro  de  1949,  em  plena  vigência  da  Batalha,  se  discut ia  o 
orçamento  para  o  ano  seguinte.  Uma  emenda  proposta  pela  bancada 
governista  sol ic i tava  Cr$  18  milhões  para  a  conclusão  das  obras  do 
Pedregulho,  o  que  representava  mais  de  quatro  vezes  o  sol ic i tado 
in ic ia lmente  pela  Prefeitura.  Segundo  seus  autores,  a  emenda  se  just i f icava 
pois  a  construção  por  “pequenas  parcelas  em cada  exercíc io”  era  mais  cara. 
Era  uma tentat iva  de se agi l izar  a  obra,  antecipando  seu término.  O parecer 
relatado  pelo  vereador  udenista  Tito  L ív io  lembrava  que  a  Câmara  já  havia 
dest inado  Cr$  30  milhões  para  o  conjunto  no  exercíc io  de  1948.  Verba  esta 
que  não  havia  s ido  ut i l i zada  totalmente.  Por  entender  exagerada,  o  relator 
sol ic i ta  esclarecimentos  por  parte  da  Prefeitura,  def in indo  o  valor  para  o 
Pedregulho  em  Cr$  8  milhões.  Isto  representava  apenas  metade  do 
necessário  para o  término das  obras,  e  indicava  que a  lua-de-mel  entre  PSD 
e  UDN  já  estava  no  f im.  Uma  nova  emenda  governista  sol ic i tava  Cr$  10 
milhões  para  construção  de  “outro  conjunto  res idencia l  auto-suf ic iente”,  a 
656.  Nada  mais  era  do  que  a  repet ição  da  dotação  do  exercíc io  anter ior 
dest inada  ao  mesmo  f im.   Isto  ocorreu  dado  que  os  estudos,  projetos,  e 
mesmo  o  local  para  sua  construção  ainda  não  estavam  def in idos.  Teve 
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parecer  favorável  sendo  incluída  no  orçamento.  A  emenda  657,  sol ic i tava 
Cr$  10  milhões  para  a  construção  de  habitações  mínimas  dest inadas  a 
aluguel,  para  “ in íc io  dos  serviços  de  ext inção  das  favelas”.  Tito  L ív io 
observa  ser  esta  mais  uma  repet ição  de  dotação  de  1949.  De  maneira 
irônica  quest iona  se  “O senhor  Prefeito  que comanda a Batalha  das  Favelas, 
deu  voz  de comando  em 
falso  ou errada”.  Isto 
porque  a dotação  do  ano 
anter ior  era de  Cr$  12 
milhões,  o que  foi 
restabelec ido pelo  relator. 
Ass im  o orçamento  f inal 
do  DHP  para 1950 
contabi l izava as  três  emendas 
anal isadas  e mais   gastos 
gerais 

(escr itór io,manutenção, etc.. .) ,  total izando Cr$ 30.140.000,00.
Para 1951,  a previsão orçamentár ia  in ic ia l  era de Cr$  40 milhões  para 

o  DHP.  Contudo  após  a  derrota  do  PSD  nas  eleições  pres idencia is  para 
Vargas,  o  próprio  Prefeito  irá  diminuir  as  verbas  dest inadas  para  habitação 
popular .  O  item  3462b  do  orçamento  para  1951,  dest inava  Cr$  6  milhões 
para o in íc io  da construção do Conjunto Residencia l  V i la Isabel,  fo i  revogado 
por  MM.  Para  tanto  af irmava  já  ter  autor izado,  e  dest inado  verbas  para  os 
serviços  prel iminares  do  conjunto,  que  enquanto  não  est ivessem  concluídos 
o  restante  da  obra  não  poderia  ser  in ic iada.  Ass im real iza  um corte  de  mais 
de  50%  do  orçamento  in ic ia l ,  já  que  o  valor  f inal  para  1951  f icou  em  Cr$ 
19.873.000,00.  Tratava-se  do  menor  orçamento  de  sua  gestão  e 
contemplava  apenas  dois  dos  conjuntos  em construção,  já  que  Paquetá  não 
teve  nenhuma  verba  dest inada.  Contudo  ao  chegar  no  Senado,  alguns  dos 
vetos  de  Mendes  de  Morais  não  foram  aprovados,  devolvendo  a  verba  para 
Paquetá.  Por  f im  o  orçamento  f inal  para  1951  foi  de  Cr$  28.873.000,00 
ainda ass im, o menor da gestão MM.
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Fig.  12 - Vista do Bloco Sul
Fonte: Conjunto Residencia l  Paquetá,

In Revista Municipal  de Engenharia,  jan;mar 1954

O Conjunto Residencial Paquetá

O primeiro  projeto  que  se  insere  no  contexto  da  Batalha  do  Rio  foi  o 
Conjunto  Residencia l  Paquetá.  Para  escolha  dos  funcionários  que  ter iam 
direi to a um apartamento no conjunto,  fo i   real izado um recenseamento  dos 
funcionários   da  prefeitura   que  trabalhavam na I lha  de  Paquetá,  ta l  qual 
o  real izado  no  Pedregulho.  Ao  f inal  da  pesquisa  constatou-se  que  a  maior ia 
morava  em  cort iços  e  barracos,  que  em  alguns  dos  casos  eram  construídos 
nas  praias  da  i lha.  Este  fato  foi  explorado  de  modo  a  demonstrar  que  o 
conjunto  era  parte  do  esforço  de  resolver  o  “problema  das  favelas”,  tendo 
uma  dupla  f inal idade:  “proporcionar  habitação  conveniente  a  funcionários 
municipais  de salár io  mínimo e contr ibu ir  para  a ext inção de favelas naquele 
recanto tur íst ico da Cidade”. 5 1

Projetado  pelo  Arquiteto  Francisco  de  Paula  Lemos  Bolonha,  o 
Conjunto  Residencia l  de  Paquetá  é  formado  por  dois  blocos  de  sobrados 
geminados,  implantados  perpendicularmente  entre  s i ,  o  que  produz  uma 
ampl iação  do  espaço  da  Rua  Padre  Juvenal,  onde  se  local izam  o  playground 
e  a  quadra  pol iesport iva.  A  circulação,  voltada  para  esta  área,  é  feita  por 
uma  galer ia  no  térreo.  Neste  nível  estão  a  sala,  a  cozinha  e  a  área  de 
serviço,  ident i f icada  nos  desenhos  de  apresentação  como sendo um terraço, 
que  junto  com  a  sala,  se  abre  para  o  quintal  pr ivat ivo.  No  nível  superior 
encontramos  os  dois  quartos  e  o  banheiro.  A  área  total  da  unidade  é  de 
83,00  m²  sem  contar  o  quintal  que  possui  33,00  m².  Isolado  do  conjunto 
estava  a  casa  do  vigia,  que  possuía  um  painel  de  Anís io  Medeiros.  Outra 
construção  do  conjunto  era  a  sede   socia l   do  conjunto,   onde   estava   o 
escr itór io   do   DHP.   Trata-se   do   menor   conjunto  projetado  pelo 
Departamento,  com 27 apartamentos dest inados  a funcionários  da prefeitura 
que  recebiam  salár io   mínimo,  e  eram   descontados  em   20%   dos  seus 
rendimentos  a  t í tu lo   de  aluguel,  o  que  correspondia  à  época  a  Cr$  300,00. 

51 BOLONHA, Francisco de Paula Lemos. Conjunto Residencial em Paquetá. in: Revista Municipal de 
Engenharia, volume XX, Rio de Janeiro, jan/mar 1953.
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A f iscal ização  desta  obra  coube  ao Engenheiro  Gabriel  de  Souza Aguiar  e  da 
Arquiteta  Lygia  Fernandes.  O  cálculo  estrutural  fo i  de  responsabi l idade  dos 
Engenheiros  Sidnei  Gomes dos Santos,  David Astrachan e Carlos Góis.  Foram 
feitos  estudos  por  parte  dos  técnicos  do  DHP,  com  o   intuito  de  se 
desenvolver  uma  estrutura  pré-moldada,  que   ao  f inal  fo i  abandonada   por 
ser  considerada  mais  cara  que  a  convencional.  Isto  ocorreu  pois  na  prát ica, 
não  havia  uma  indústr ia  c iv i l  desenvolv ida  que  possuísse  escala  a  ponto  de 
baratear  os  custos  de  produção.  Como  a  mão  de  obra  sempre  foi  farta  e 
barata,  compensava ut i l i zarem-se os métodos construt ivos tradic ionais.

As concorrências públ icas.

No  dia  28  de  dezembro  de  1949  foi  publ icado  no  DO,  o  edita l  de 
convocação para a concorrência da obra do segundo conjunto projetado pelo 
DHP:  o  Conjunto  Residencia l  Paquetá.  O  objeto  desta  concorrência  era  a 
construção  dos  dois  blocos  habitacionais  e  da  res idência  do  vigia.  Não  se 
pode  precisar  os  motivos,  mas  esta  concorrência  real izada  no  dia  25  de 
janeiro  de  1950,  foi  cancelada.  Uma  nova  foi  real izada  no  dia  21  de  março 
do  mesmo  ano,  e  também  foi  cancelada.  Em  ambas  uma  única  empresa 
apresentou propostas,  a Empresa Bras i le ira  de Construções  S/A.  F inalmente, 
foi  convocada  uma  terceira  concorrência,  real izada  no  dia  19  de  abri l  de 
1950.  Para  esta,  se  apresentaram duas  empresas:  a  Companhia  Nacional  de 
Construções Civ is e Hidrául icas e Pazito  & Cia.  Ltda. 

A  Companhia  Nacional  apresentou  uma  proposta  no  valor  de  Cr$ 
3.282.600,00,  enquanto  que  a  Pazito  orçou  a  obra  em Cr$  2.943.350,00.  Ao 
f inal  fo i  declarada  vencedora  a  Pazito  & Cia.  Ltda que ass inou o  contrato  no 
dia  15  de  maio  de  1950,  o  15º  elaborado  pelo  DHP.  O  escopo  desta 
concorrência  previa  400,00  m³  de  movimento  de  terra  e  550,00  m³  de 
concreto  armado.  As  alvenarias  eram de  t i jo lo  maciço  de  25  cm e  15  cm de 
espessura.  Interna  e  externamente  as  paredes  e  tetos  eram revest idos  com 
emboço,  reboco,  recebendo  acabamento  de  caiação  ou  pintura  a  óleo.  As 
paredes  das  áreas  molhadas  eram  revest idas  com  ladri lho  hidrául ico,  que 
também revest ia  o  piso.  Nas  escadas  o  piso  era  de  marmorite,  que  também 
era  ut i l izado  nos  rodapés,  soleiras  e  peitor is .  Na  galer ia  de  acesso  às 
unidades  eram  ut i l izadas  placas  pré-moldadas  de  concreto.  Também  era 
ut i l izado  piso  de  tacos  de  madeira.  Cada  unidade  possuía  uma  caixa  d’água 
em  concreto  pré-moldado  com  capacidade  para  1000  l i tros.  As  instalações, 
medidores e l igações com as concess ionárias estavam contempladas por esta 
concorrência.  Por  f im,  o  ajardinamento  e  a  quadra  pol iesport iva  também 
faziam  parte  desta  concorrência.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de 
10 meses, e o valor contratado foi  o apresentado na concorrência.  

Apesar  das  obras  terem  se  in ic iado  em  seu  governo,  Mendes  de 
Morais  não  pode  inaugurar  o  Conjunto  Residencia l  Paquetá.  Contudo, 
quando  da  pr imeira  concorrência,  o  prazo  in ic ia l  para  o  término  das  obras 
era  de dez  meses,  o  que permit ir ia  inaugurar  o  conjunto antes  das  eleições, 
ass im  como  ocorrera  com  o  Pedregulho.  Mas  devido  ao  processo  turbulento 
que cercou a construção do Paquetá,  o  prefei to  teve seus planos  frustrados. 
A  Pazito  &  Cia  foi  multada  em 23 de  outubro  de  1952  por  atraso  de  22 dias 
a  part ir  de  21  de  agosto  de  1952.  No  Bolet im  n°  12  de  28  de  fevereiro  de 
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1953,  a  construtora  que  sol ic i tava  aceitação  def in it iva  dos  trabalhos,  v isto 
que  o  mesmo  já  se  encontrava  habitado,  teve  seu  pedido  indefer ido  “em 
face do estado da obra”.  Os serviços da Pazito foram def in it ivamente aceitos 
em  11  de  novembro  de  1954,  sendo  que  os  trabalhos  no  conjunto  somente 
terminariam em maio de 1955.  Este  foi  mais  um conjunto inaugurando antes 
da aceitação def in it iva das obras.

Uma releitura da arquitetura vernácula.

Segundo  o  próprio  autor  do  projeto,  Francisco  Bolonha,  o  pr inc ipal 
valor  do  Conjunto  Residencia l  Paquetá  res ide  na  sua  modést ia.  Sem  dúvida 
Paquetá  se  afasta  do  heroísmo  vanguardista  do  Pedregulho,  e  se  aproxima 
muito  mais  das  cas inhas  proletár ias  padronizadas  oferecidas  pelo  DHP.  Não 
somente  por  conta  da  escala  dos  projetos,  mas  fundamentalmente  pela 
semelhança  de  conceitos.  Bolonha  reelabora  a  arquitetura  vernácula  dentro 
de  precei tos  modernos.  Ao  mesmo  tempo  em  que  a  implantação  dos  dois 
blocos  habitacionais  ampl ia  o  espaço  da  rua  Padre  Juvenal,  vemos  que  não 
se  abre  mão  do  conceito  do  lote  tradic ional,  já  que  o  bloco  pr incipa l  se 
relaciona  com  a  travessa  Dona  Polucema  de  um  modo  onde  podem  ser 
ident i f icados  vár ios  elementos  convencionais:  o  respeito  ao  al inhamento,  a 
implantação  da  construção  de  forma  paralela  à  rua,  etc.. .  Ao  mesmo  tempo 
existe  o  espaço  de  lazer  pr ivado,  com  l imites  espacia is  c laramente 
def in idos:  o  quintal,  tradic ional  elemento  da  arquitetura  bras i le ira.  Paquetá 
não altera o programa tradic ional  da casa bras i le ira,  a inda que proponha, no 
seu  corte  longitudinal,  um espaço  r ico  e  movimentado  com transparências  e 
um  pé  dire ito  duplo  junto  à  escada,  i luminada  por  um  lanternim.  As 
unidades  habitacionais  de  Paquetá  possuem,  diferentemente  do  Pedregulho, 
áreas  de  serviço,  inclus ive  com  o  famigerado  tanque  de  lavagem.  Ass im, 
sem  grandes  gestos  arquitetônicos,  mas  atento  às  necess idades  e  hábitos 
dos  futuros  moradores,  Bolonha  consegue  elaborar  uma  solução  ao  mesmo 
tempo  respeitosa  e  especulat iva.  Ele  reconhece  as  l imitações  do  ideal 
modernista  de  transformar  a  sociedade  através  da  arquitetura:  “Você  não 
consegue modif icar  a famíl ia  bras i le ira”.  No entanto não abre mão de inser ir 
a lgumas novidades e surpresas em seu projeto,  sempre com grande sut i leza.

O Conjunto Vila Isabel .

O  terceiro  Conjunto  Residencia l  construído  pelo  DHP  foi  o  de  Vi la 
Isabel.  O Arquiteto  Francisco Bolonha é o autor  do projeto arquitetônico.  Ao 
ser  transfer ido  para  a  Quinta  da  Boa  Vista,  o  Zoológico  do  Rio  de  Janeiro 
cedeu  à  prefeitura  seu  ant igo  terreno,  local izado  no  bairro  de  Vi la  Isabel, 
através  de  le i  promulgada  pela  Câmara  de  Vereadores.  No  local  exist ia  uma 
favela  que,  dentro  do  espír i to  da  Batalha  do  Rio,  fo i  removida  para  “outros 
terrenos  da  municipal idade,  nos  quais  previamente  foram  preparadas 
habitações  para  as  famíl ias  deslocadas” 5 2 .  A  estrutura  foi  calculada  pela 
equipe  do  3HP dir ig ida  por  Sidney  Gomes  dos  Santos.  Este  conjunto  deveria 

52 MENDES DE MORAIS, Ângelo. Mensagem apresentada à Câmara de Vereadores do Distrito 
Federal. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1951.
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ser  o  maior  de  todos  os  construídos  pelo  Departamento,  com  828  unidades 
habitacionais.  O  terreno  com  249.150,00  m²  também  se  assemelha  aos  do 
Pedregulho:  uma  ampla  área  plana  com  um  morro  fazendo  fundo  ao 
conjunto.  Só  que  desta  vez  a  parte  plana  já  estava  urbanizada  (ant igo 
parque  zoológico) ,  não  poss ibi l i tando   sua   ocupação.  Desta   forma,  optou-
se  por  uma  solução  vert ical izada  com  12  andares, de  modo a ocupar a

  

        F ig. 13 - Maquete do Conjunto Residencia l  V i la Isabel
Fonte: Conjunto Residencia l  V i la Isabel .

in:  Bras i l  Arquitetura Contemporânea 7,  1956.

menor área poss ível  de terreno,  preservando ao máximo a vegetação  nat iva. 
Para  l iberar  o parque,  o  bloco  de apartamentos  foi  colocado junto ao morro. 
Todas  as  habitações  foram  colocadas  em  um  único  bloco,  organizado  no 
esquema  “rédan”,  conforme  a  proposta  de  Le  Corbusier  para  a  Vi l le 
Radieuse  de 1935.  Outra inf luência  do projeto de Vi la  Isabel  fo i  o  Estudo de 
Urbanização  da  Área  do  Desmonte  do  Morro  Santo  Antônio,  que  Affonso 
Eduardo  Reidy  elaborou  em 1948,  durante  sua passagem pelo  Departamento 
de  Urbanismo.  As  circulações  vert icais,  que  incluíam  elevadores,  foram 
locadas  nos  vért ices  de  modo  a  ot imizar  a  sua  ut i l ização.  Bolonha  discute  a 
val idade  da  solução  s inuosa,  proposta  nos  conjuntos  anter iores.  Ciente  das 
dif icu ldades  para  executar  os  blocos  curvos,  seja  do  ponto  de  vista  do 
acabamento,  seja  do  arranjo  das  plantas,  ele  não  vaci la  em  projetar  um 
imenso  bloco  com  747  metros  de  comprimento.  Como  nos  conjuntos 
anter iores,  os  apartamentos  são  do  t ipo  duplex,  v isando  diminuir  a  área  de 
circulação  horizonta l,  bem como o  número  de  paradas  de  elevador.  Também 
possibi l i ta  a  colocação  dos  banheiros  sobre  a  cozinha,  o  que  permite  fazer 
uma  única  prumada  hidrául ica.  Esta  foi  fe ita  separada  da  alvenaria,  em  um 
vazio  projetado  para  a  passagem  das  tubulações.  Os  corredores  de 
circulação  eram  mais  largos  que  os  normais  v isando,  segundo  o  própr io 
autor,  fazer  com  que  o  morador  se  "sent isse  bem,  se  sent isse  em  casa". 
Esta  foi  uma  resposta  aos  problemas  ocorr idos  nos  blocos  B1  e  B2  do 
Pedregulho.  Por  ser  o  corredor  destes  blocos  estreito,  houve  conf l i tos  entre 
moradores  que  f icavam  conversando  na  porta  de  entrada  de  seus 
apartamentos.  Em  Vi la  Isabel  não  temos  área  de  serviço,  mas  estão 
previstas  uma  pia  de  despejo  e  uma  tomada  para  maquina  de  lavar  roupa, 
ambas colocadas na cozinha.
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As concorrências públ icas.

 O  processo  de  l ic i tação,  Conjunto  Residencia l  V i la  Isabel  teve  in íc io 
com a  concorrência  para  execução  de  serviços  prel iminares.  A  vencedora  foi 
a  Empresa  Técnica  de Engenharia  Ltda,  que ass inou o contrato  nº 12 no dia 
16  de  março  de  1950.  Note-se  que  consideramos  este  o  terceiro  conjunto 
construído  pelo  DHP,  pois  apesar  do  contrato  para  in íc io  das  obras  ter  s ido 
ass inado  antes  do  Paquetá,  o  processo  de  Vi la  Isabel  é  poster ior.  Porém, 
dado  os  problemas  da  l ic i tação  do  Paquetá,  este  acabou  sendo  concluído 
após o de Vi la Isabel.  O valor do contrato era de Cr$ 1.745.600,00 e o prazo 
para a execução dos serviços era de doze meses.

Esta  concorrência  incluía  serviços  de  topograf ia ,  locação  e 
nivelamento  do  s istema  viár io  e  terraplenagem.  Deveriam  ser  feitas  obras 
v iár ias  como  a  colocação  de  meios-f ios,  ensaibramento  de  caixas  de  v ias  e 
alamedas.  As  sarjetas  de  parale lepípedos,  colocados  sobre  areia  e  a 
pavimentação das calçadas  era de mosaico português, enquanto a v ia era de 
lajotas  de  cimento.  Para  acertos  da  v ia  com  o  terreno  estavam  previstas 
muralhas  de  arr imo  de  pedra  seca  e  de  pedra  argamassada.  Também 
estavam  no  escopo  desta  concorrência  a  construção  de  todo  s istema  de 
drenagem de  águas  pluvia is  que  incluía,  galer ias  em tubos  que  variavam de 
40  a  80  cent ímetros,  pontos  de  v is i tação  e  bocas  de  lobo  abertas  no  meio-
f io de granito.  

A  segunda  concorrência  t inha  por  objeto  a  execução  de  serviços  de 
levantamento  topográf ico,  terraplenagem,  pavimentação  de  vias  de 
circulação,  muralhas  de  arr imo,  restauração  do  parque  e  remoção  de 
barracos  existentes.  A  Empresa  Técnica  de  Engenharia,   a  mesma que ainda 
executava os serviços da pr imeira  concorrência,  fo i  a vencedora  ass inando o 
contrato de nº 21, no dia 24 de fevereiro  de 1951. Como se pode observar o 
escopo  desta  concorrência  é  muito  semelhante  ao  da  pr imeira,  exceção  à 
restauração  e  arborização  do  parque,  e  a  remoção  dos  barracos  existentes. 
Não  se  pode  precisar  quais  as  razões  que  levaram  a  contratação  de  uma 
mesma empresa,  para  execução  de  prat icamente  o  mesmo trabalho,  através 
de  duas  concorrências  dist intas.  Ainda  mais  quando  a  dita  construtora  é 
contratada  para  a  execução  de  novos  serviços  no  CRPMM  alguns  meses 
depois.  Este  contrato  do  Pedregulho  foi  ass inado  pouco  antes  da  aceitação 
def in it iva das obras da Empresa Técnica de Engenharia  referentes à pr imeira 
concorrência,  no dia  4  de  janeiro  de  1952.  Isto  demonstra  que não exist iam 
problemas  entre  a  construtora  e  o  DHP.  A  única  ocorrência  ident i f icada  foi 
not i f icada  pelo  Bolet im  nº  57  do  DHP  do  dia  8  de  novembro  de  1952, 
quando  o  pres idente   da  Comissão  de  Concorrências  Públ icas,  o  Engenheiro 
Francisco  de  Paula  Marques  Lopes,  sol ic i ta  o  real inhamento  dos  meios-f ios 
desnivelados.  O contrato  est ipulava  prazo  in ic ia l  de  8  meses,  e  valor  de  Cr$ 
942.350,00.  A segunda concorrência  teve suas  obras  def in it ivamente  aceitas 
no dia 29 de agosto de 1953, com prat icamente dois  anos de atraso.

 Esta  foi  ú lt ima concorrência  do DHP dentro  da administração  Mendes 
de  Morais,  e  sua  importância,  em  que  pese  alguns  pontos  a  serem 
esclarecidos,  res ide  no  fato  de  o  CRVI  ter  s ido  o  pr imeiro  construído  pelo 
Departamento,  que  não  foi  dir ig ido  exclus ivamente  a  funcionários  da 
prefeitura.  Não  foi  real izado  qualquer  t ipo  de  recenseamento  de  modo  a 
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def in ir  o  perf i l  dos  futuros  moradores,  conforme a  metodologia  adotada  nos 
conjuntos anter iores.

ANO Valor  Contratado

1950 1.745 .600 ,00

1951 942.350 ,00

Valor  Total   2.687 .950 ,00

    
 Tabela 3 – Valores contratados para o Vi la  Isabel por Mendes de Morais. 
       Fonte: Diár io Of ic ia l  da Prefeitura  do DF. Valores em Cruzeiros.

3. O DHP entre Vargas e a criação do Estado da Guanabara:

A  eleição  de  outubro  de  1950  marcou  o  retorno  de  Vargas  à 
pres idência  da Repúbl ica.  Com isto,  desmoronava o projeto pol í t ico  de Dutra 
de  construir   uma  alternat iva  conservadora  ao  getul ismo.  Sua  derrota  foi 
c lamorosa  visto  que  seu  candidato  terminou  em  terceiro  lugar  com  21,5% 
dos  votos.  A  saída  de  Dutra  foi  acompanhada  pela  do  Prefeito  Mendes  de 
Morais,  que foi  subst itu ído por João Carlos Vita l ,  nomeado por Vargas em 24 
de  abri l  de  1951.  Seu  mandato  e  o  de  seu  sucessor  Dulcíd io  Cardoso,  foram 
os  maiores  dos  anos  50,  ambos  com duração  pouco  menor  que  dois  anos,  e 
podem  ser  entendidos  como  um  mesmo  governo,  v isto  que  Dulcídio  fora 
Secretár io  do  Prefeito  Vita l .  Tratou-se  de  um  período  tumultuado  do  ponto 
de  vista  da  pol í t ica  Federal:  o  suic íd io  de  Getúl io,  a  tentat iva  de  Golpe 
contra o Pres idente Juscel ino.  Por outro lado, as f inanças do Distr i to Federal 
não  estavam  bem.  Neste  período  houve  quatro  administrações  municipais  o 
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que,  a l iado  à  cr ise  pela  qual  passava  a  PDF,  dif icul tava  o  planejamento 
destas  ações.  Durante  a  administração  de  Negrão  de L ima,  cerca  de  90% do 
orçamento  municipa l  dest inavam-se  ao  pagamento  de  pessoal  e  o  restante 
ao  pagamento  de  dív idas 5 3 .  Esta  s ituação  foi  profundamente  alterada  com a 
decisão de JK de transfer ir  o Distr i to  Federal  para o planalto  central .  Optou-
se  pela  cr iação  do  Estado  da  Guanabara,  como  uma  forma  de  suprir  suas 
necess idades  f inanceiras,  já  que  poss ibi l i tava  ao  Rio  de  Janeiro  arrecadar 
impostos  municipais  e  estaduais  ao  mesmo  tempo 5 4 .  Com  isto  a  cidade 
readquir iu  capacidade  de  invest imento  como  comprovam  as  grandes  obras 
v iár ias,  e  as  mais  300  escolas  construídas  pelo  pr imeiro  governo  eleito  da 
Guanabara:  o  do  Governador  Carlos  Lacerda.  O  DHP  atravessou  os  anos  50 
sendo  muito  afetado  por  este  cenário.  O  r i tmo  das  obras  in ic iadas,  bem 
como  o  número  de  novos  conjuntos  projetados  cai  drast icamente.  Esta 
trajetór ia  culminaria  com a  sua  ext inção,  determinada  por  Lacerda,  no  f inal 
de 1962.

Outro  fator  que  contr ibu i  para  a  ext inção  do  DHP  foi  o  conceito  que 
surgiu  do  debate  sobre  pol í t ica  habitacional  no  in íc io  dos  anos  50.  Uma das 
inst i tu ições  que  ajudou  a  formular  estes  conceitos,  fo i  a  Subcomissão  de 
Habitação  e  Favelas  da  Comissão  Nacional  de  Bem-Estar  Socia l ,  que  se 
reuniu  no  f inal  de  1952.  Ela  produziu  um  relatór io 5 5  onde  sugeria,  no  caso 
do  Rio  de  Janeiro,  a  cr iação  de  uma  inst i tu ição  de  âmbito  municipal,  para 
“tomar  a  s i  a  solução  progress iva  do  problema  das  favelas”.  Para  a 
Subcomissão  as  favelas  estavam  diretamente  v inculadas  ao  êxodo  rural. 
Apontava que a solução do problema não passava nem pela queda dos juros, 
tampouco  por  prazos  mais  largos  de  f inanciamento.  Ela  se  encontrava  em 
“construções  saudáveis”  de  baixo  custo,  com  f inanciamento  compatível  com 
a capacidade de pagamento do proprietár io.  Deste modo propunha:

.  Estancar  o  f inanciamento  para  construções  acima  de  determinado 
nível;

.  Coordenar  programas  federais  de  habitação  e  de  colonização, 
v isando diminuir  o êxodo;

.  Alterar  o  s istema  de  f inanciamento  dos  IAP’s,  Caixa  e  FCP,  no 
sent ido de se desenvolverem pequenos f inanciamentos para habitações.

Como  se  observa,  as  conclusões  deste  relatór io  se  opunham  à 
proposta  habitacional  do  DHP.  Os  conjuntos  executados  pelo  Departamento 
pr imavam  por  sua  excelência  construt iva.  A  Arquitetura  t inha  o  papel  de 
formar  um  novo  cidadão  e,  deste  modo,  a  obra  deveria  ser  executada 
visando  a  construção  da  cidadania.  Havia  a  intenção  de  que  a  Arquitetura 
funcionasse  como  uma  ferramenta  de  inclusão  socia l ,  não  podendo  a  casa 
do trabalhador  ser  diferente  das  da el i te.  Ou nas palavras de Anna Augusta: 
“Era  uma  maneira  de  fazer  com  que  aquelas  pessoas  se  sent issem  fel izes, 
que  elas  não  se  sent issem  diferentes  dos  outros”.  Vale  relembrar  que 
Carmen nunca  concordou  com a  venda de  habitações  populares,  exatamente 
porque não acreditava na capacidade f inanceira  dos potencia is  compradores, 
53 REIS, José de Oliveira. As administrações municipais e o desenvolvimento urbano. in: Rio de Janeiro 
em seus 400 anos. Rio de Janeiro, Record, 1965.
54 SANTOS, Ângela Moulin S. Penalva. Planejamento e desenvolvimento: o estado da Guanabara.  
Tese de doutorado. São Paulo, Fauusp, 1990.
55 Relatório da Subcomissão de Habitação e Favela. Rio de Janeiro, 1952. Rolo 14 – 0808 a 08055. 
CPDOC-FGV Rio.
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defendendo  prazos  de  f inanciamento  que  variavam de  30  a  60  anos.  Jamais 
cogitou baixar  o padrão construt ivo dos conjuntos do DHP. 

Este  cenário  pol í t ico  contrár io  à  postura  adotada  pelo  DHP,  acabou 
provocando  a  lenta  ext inção  do  órgão.  Desde  os  pr imeiros  orçamentos  para 
o  Pedregulho,  seus  custos  e  prazos  eram discut idos  pelos  pol í t icos  car iocas. 
Durante  este  período,  que  antecede  o  surgimento  do  Estado  da  Guanabara, 
o  Departamento  perderá  gradualmente  o  prest ígio  e  os  recursos  que 
alcançara  junto  aos  Prefeitos  municipa is,  em  especia l  Ângelo  Mendes  de 
Morais.  Em  1960,  quando  foi  e le ito  Governador  da  Guanabara  o  l íder  da 
UDN,  o  part ido  responsável  pelas  maiores  cr í t icas  ao  DHP,  o  Departamento 
já  t inha  poucos  recursos.  Predominava  uma visão  pol í t ica  antagônica  à  sua: 
Habitação Popular era Habitação Barata. 

O Conjunto Residencial Marquês de São Vicente - Gávea.

Em  1952  foi  projetado  o  quarto  conjunto  do  DHP,  o  Conjunto 
Residencia l  Marquês  de  São  Vicente,  também  conhecido  como  Conjunto 
Residencia l  Gávea,  cujo  autor  é  Affonso  Eduardo  Reidy.  O  projeto 
arquitetônico  foi  desenvolv ido  pela  equipe  do  Departamento  de  Urbanismo, 
nesta  época  dir ig ido  por  Reidy.  Ass im  como  em  Catacumbas,  o  perf i l  do 
futuro morador deixa de ser exclus ivamente o do funcionário municipa l,  para 
incorporar  os  habitantes  do  Parque  Proletár io  no.1,  obra  do  ant igo 
Departamento  de  Construções  Proletár ias.  Tratava-se  também  do 
cumprimento,  a inda que com um atraso de nove anos,  da promessa feita  por 
Vargas  de  construir  habitações  def in it ivas,  que  subst itu ir iam  as  provisór ias. 
Isto  só v ir ia  acontecer  com o Conjunto  Marquês  de  São Vicente  subst itu indo 
os  955  barracões  mal  conservados,  que  abrigavam  5.262  moradores.  Obra 
cujo  in íc io  fora  autor izado  pelo  prefeito  João  Carlos  Vita l ,  em  março  de 
1952. 

Implantado  em  terreno  de  114.000  m²,  se  fosse  construído 
integralmente ter ia 748 apartamentos. Do  ponto  de  v ista  conceitua l,  f i l ia-
se   c laramente   à  proposta   engendrada  no  Pedregulho,  ampl iando 
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Fig. 14 - Maquete do Conjunto Residencia l  Gávea
Fonte: Conjunto Residencia l  Marquês de São Vicente.

in: Bras i l  Arquitetura Contemporânea 7 , 1956.

o leque de serviços oferecidos no conjunto,  com a presença de uma capela e 
um auditór io  ao ar l ivre.  Como no Pedregulho,  um bloco s inuoso se acomoda 
às  curvas  de  nível  do  morro,  enquanto  na  parte  mais  plana  do  terreno  se 
organizam  os  serviços  e  áreas  públ icas  do  conjunto,  bem  como  mais  sete 
blocos  habitacionais  inter l igados  por  uma  marquise.  O  corte  do  bloco 
pr incipal  também  se  assemelha  ao  do  Pedregulho,  sendo  a  pr incipal 
diferença  o  corredor  central  adotado  nos  dois  pr imeiros  pavimentos  do 
Marquês  de  São  Vicente,  de  modo  a  se  obter  mais  um t ipo  de  apartamento. 
Outra  diferença  está  na  cobertura,  onde  foram  instalados  tanques  de 
lavagem,  cada  qual  pertencente  a  uma  unidade  habitacional.  Com  este 
últ imo    movimento,   termina   a  jornada   do    tanque   pelos   Conjuntos, 
projetados   pelo  departamento  dir ig ido  por  Carmen  Port inho.  Desde  a  sua 
total  inexistência,  subst itu ído  pela  lavanderia  mecanizada  no  Pedregulho, 
passando  pela  pequena  pia  de  l impeza  na  cozinha  de  Vi la  Isabel,  até 
chegarmos  à  lavanderia  colet iva  do  Conjunto  Gávea.  A  obra  do  bloco 
pr incipal ,  com  seus  328  apartamentos,  somente  foi  terminada  em  1967, 
após a ext inção do DHP. Do restante do projeto,  nada mais foi  executado.

Estava prevista  a  passagem da Avenida Padre Leonel  Franca que far ia 
a  l igação  da  Lagoa  com  a  Barra  da  Ti juca  e  cortar ia  o  conjunto  numa  cota 
infer ior,  de  modo  a  interfer ir  o  mínimo  poss ível.  Esta  solução  vir ia  a  ser 
adotada  por  Reidy,  anos  mais  tarde,  quando  do  projeto  do  Parque  do 
Flamengo.  Infel izmente,  a  implantação  or igina l  do  conjunto  formulada  por 
Reidy,  fo i  bisonhamente desrespeitada  pelo  poder  públ ico  car ioca.  Em 1982, 
o  bloco  habitacional  fo i  v io lado  para  dar  passagem  à  auto-estrada  Lagoa-
Barra 5 6 .  Segundo  Francisco  Bolonha,  a  PUC  estava  interessada  no  terreno 
municipal .  Após  um  acerto  com  a  Prefeitura,  fo i  ass inado  um  termo  de 
compromisso  entre  as  partes  onde  a  PUC  se  obrigava  a  respeitar  o  projeto 
or igina l,  fato  demonstrado  pela  obediência  ao  traçado  da  avenida  proposta 
por  Reidy,  amplamente  respeitado  na  construção  do  edif íc io  da  PUC.  O 
própr io  Bolonha  presenciou  a  ass inatura  deste  documento.  Entretanto 
quando  da  construção  da  auto-estrada,  a  Igreja  Catól ica,  administradora  da 
Univers idade,  sol ic i tou  a  mudança  do  traçado  que  or igina lmente  passaria 
por  dentro  de  seu  terreno.  Segundo  Carmen eles  alegaram que  o  “. . . tráfego 
perturbar ia  suas  at iv idades,  inclus ive  seus  computadores” 5 7 .  O  poder  de 
seus  argumentos,  pelo  o  estado  atual  do  conjunto,  parece  ter  s ido 
irrefutável .

A  estrutura  de  concreto  armado  esteve  a  cargo  da  equipe  do  3HP,  sob 
a  direção  de  Sidney  G.  dos  Santos.  Sua  mais  importante  inovação  é  a 
abóbada  reversa,  que  sustenta  todos  os  sete  andares  do  bloco  pr incipal  e 
que  permite  o  acesso  ao  auditór io,  acomodado  na  encosta  do  morro.  O 

56 NOBRE, Ana Luiza. Carmen Portinho: o moderno em construção. Rio de Janeiro, Relume
Dumará/ Prefeitura do Rio de Janeiro, 1999.
57 VER BONDUKI, 2000, pág. 112.
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desenvolv imento  deste  cálculo  f icou  a  cargo  do  Eng.  Dirceu  Veloso,  ao 
tempo em que este estagiava no DHP 5 8 .

As concorrências públ icas.

O pr imeiro  documento  encontrado a respeito  do Gávea,  data  de 14 de 
outubro  de  1950.  Trata-se  de  uma  enigmática  emenda  orçamentár ia,  a  n° 
305,  dos  vereadores  Levy  Neves,  Álvaro  Dias  e  Mercedes  Dantas.  Ela 
sol ic i tava  verbas  para  o  “prosseguimento  das  obras”  do  CRMSV.  Informava 
ainda  que  este  conjunto  era  const itu ído  por  blocos  de  apartamentos  em  3 
pavimentos.  Os enigmas res idem em dois aspectos: 

1.  Não  se  encontrou  qualquer  registro  anter ior,  que  informasse  o 
in íc io  das obras no ano de 1950. 

2.  O  projeto  f inal  de  Reidy  não  possuía  três  andares,  o  que  s ignif ica 
que ainda se encontrava em fase de estudos.

Deste  modo,  tudo  leva  a  crer  que  já  exist ia  uma  proposta  para  o 
Marquês  de  São  Vicente,  mas  que  sofreu  algumas  alterações  até  o  in íc io  da 
obra,  quase dois  anos depois.

A  pr imeira  concorrência  do  Conjunto  Gávea  ocorreu  na  administração 
João  Carlos  Vita l ,  em  7  de  março  de  1952.  A  seguir,  l is taremos  todas  as 
concorrências  encontradas  do  CRMSV  até  o  surgimento  do  Estado  da 
Guanabara 5 9:

-  Serviços  de  Levantamento  Topográf ico,  terraplenagem, 
pavimentação  de  vias  de  circulação,  muralhas  de  arr imo,  galer ia  de  águas 
pluvia is  e  concreto  armado  para  a  estrutura  de  edif íc ios.  Contrato  ass inado 
entre  a  administração  do  Prefeito  João  Carlos  Vita l  e  a  Construtora  Moanda 
Lobão  Ltda  no  dia  11  de  março  de  1952.  O  valor  deste  foi  de  Cr$ 
6.432.332,80,  que  acabou  reajustado  em  50%,  no  dia  10  de  novembro  de 
1955,  devido  ao  aumento  do  salár io  mínimo  de  maio  de  1954.  As  obras 
foram def in it ivamente aceitas em 2 de janeiro de 1956.

-  Real ização  de  obras  de  alvenaria  ,  revest imentos  azulejamentos  , 
montagem  e  desmontagem  de  unidades  de  habitação  ,  c imentado  l iso  e 
taqueamento.  Contrato  ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  João 
Carlos  Vita l  e  a  f irma Instalações  Combus  Ltda  e  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l 
no dia  6 de dezembro  de 1952.  O prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de 90 
dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$  10.967.400,00.  Contrato  ret i f icado  e 
rat i f icado em 6 de abri l  de 1953.  As obras foram def in it ivamente aceitas em 
7 de dezembro de 1956.

-  Instalações  Elétr icas  e  Hidrául icas  do  Conjunto  Residencia l  Marques 
de  São  Vicente.  Contrato  ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito 
Dulcídio  Cardoso e a f irma Empresa Bras i le ira  de Engenharia  Ltda,  no dia  25 
de  maio  de  1953.  Este  contrato  foi  rescindido  no  dia  1°  de  dezembro  de 
1958,  tendo  o  DHP  aceito  as  obras  já  executadas.  Foram  gastos  Cr$ 
6.964.785,00 nestas obras.

-  Prosseguimento  das  obras  de  estrutura.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do Prefeito  Al im Pedro  e  a  f irma A.  Leite  Borges  e  Companhia 

58 SANTOS, Sidney Gomes dos. A influência do concreto armado. in: Rio de Janeiro em seus 400 anos. 
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59 Os contratos deixam de ser numerados. 
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Ltda,  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  5  de  julho  de  1955.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  210  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
2.264.000,00.  As obras foram def in it ivamente  aceitas  em 21 de setembro de 
1956.

- Execução de estrutura em concreto armado.  Contrato ass inado entre 
a administração  do Prefeito  Al im Pedro e a f irma Prolar  S/A, ass inado no dia 
16  de  novembro  de  1955.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  180 
dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$  2.437.560,00.  Este  contrato  foi 
ret i f icado e rat i f icado no dia 4 de maio de 1956.

-  Montagem  e  desmontagem  de  uma  pequena  construção  –  capela,  e 
demol ição  da  capela  existente.  Contrato  ass inado  entre  a  administração  do 
Prefeito  Francisco  de  Sá  Lessa  e  a  f irma  A.  Leite  Borges  e  Companhia  Ltda, 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  10  de  janeiro  de  1956.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  90  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
289.800,00.

-  Execução  de  alvenaria,  revest imento,  fornecimento  e  colocação  de 
esquadrias.  Contrato  ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Negrão  de 
L ima  e  a  f irma  Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda,  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no 
dia  7 de agosto de 1956. O prazo para entrega dos serviços era de 360 dias, 
e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$  9.942.400,00.  As  obras  foram 
def in it ivamente aceitas em 6 de março de 1958.

-  Prosseguimento  das  Obras  de  Estrutura.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do Prefeito  Negrão de L ima e a f irma Carvalho e Hosken Ltda, 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  20  de  setembro  de  1956.  As  obras  foram 
def in it ivamente  aceitas  em  12  de  dezembro  de  1959.  Este  contrato  foi 
aditado em 9 de janeiro de 1959, e aceito  em 7 de dezembro de 1959.

-  Execução  de  estrutura  do  Bloco  A8 e outros  serviços  nos  Blocos  A1, 
A2  e  A3.  Contrato  ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Negrão  de 
L ima e a f irma A. Leite  Borges e Companhia Ltda, publ icado no Diár io  Of ic ia l 
no dia  10 de  janeiro  de  1958.  O prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de 360 
dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$  7.451.200,00.  As  obras  foram 
def in it ivamente aceitas em 6 de setembro de 1958.

-  Prosseguimento  da  estrutura  dos  Blocos  A7  e  A8  Contrato  ass inado 
entre  a  administração  do  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  e  a  Construtora  Lobão 
Fi lho Ltda,  publ icado no Diár io  Of ic ia l  no dia  12 de agosto de 1959. O prazo 
para  entrega  dos  serviços  era  de  180  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
2.939.200,00.

ANO Admin is t ração Va lor  Contratado

1952 João  Car los  V i ta l 17 .399 .733 ,00

1953 Dulc íd io  Cardoso  6 .964 .785 ,00

1954 D. Cardoso/  A .  Pedro 0 ,00

1955 Al im Pedro 4 .701 .560 ,00

1956 Franc i sco  de  Sá  Lessa 289.800 ,00

1956 Negrão  de  L ima 9.942 .400 ,00*
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1957 Negrão  de  L ima 0,00

1958 Negrão  de  L ima 7.451 .200 ,00

1959 Sá Fre i re  A lv im 2.939 .200 ,00

Valor 
Total   49.688 .678 ,00

Tabela 4 – Valores contratados para o Conjunto Gávea 1952-1959.
Fonte: Diár io  Of ic ia l  da Prefeitura do DF. Valores em Cruzeiros.

*Falta o valor do contrato de 20 de setembro de 1956.

O andamento das obras dos demais conjuntos .

O Conjunto Residencia l  Prefeito Mendes de Morais.

Os  pr incipais  trabalhos  real izados  no  Pedregulho,  durante  este 
período,  concentraram-se  no  bloco  A.  Estrutura,  acabamentos  e  esquadrias 
foram  feitos  por  meio  de  Contratos  autor izados  pelo  Prefeito  João  Carlos 
Vita l .  Outro  Prefeito  que  merece  ser  destacado  é  Sá  Freire  Alv im,  que  no 
f inal  de  1958,  autor izou  o  DHP  a  reformar  o  conjunto,  contratando  para 
tanto  a  Construtora  Lobão  Fi lho.  Esta  reforma  havia  s ido  in ic iada  um  ano 
antes  pelo  Prefeito  Negrão  de  L ima.  Além  do  bloco  A  vár ios  serviços  e 
melhorias  foram  executados  no  terreno  do  conjunto,  em  especia l  na  área 
entre o bloco A e a rua Marechal  Jardim.

-  Termo  de  Contrato  n°  22  Alvenaria  do  Bloco  A  do  Conjunto 
Residencia l  Pedregulho.  Contrato ass inado entre  a  administração  do Prefeito 
João  Carlos  Vita l  e  a  Companhia  Bras i le ira  Artécnica  Comercia l  (CIBRAC),  e 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  23  de  novembro  de  1951.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  18  meses,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
2.669.000,00.  As  obras  foram  def in it ivamente  aceitas  em  29  de  janeiro  de 
1955.

-  Termo  de  Contrato  n°  23  Serviços  de  Taludamento,  drenagem, 
jardinagem,  e  obras  complementares.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do  Prefeito  João  Carlos  Vita l  e  a  Empresa  Técnica  de 
Engenharia  Ltda  e  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  17  de  dezembro  de 
1951.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  6  meses,  e  o  valor 
contratado  foi  de  Cr$  1.030.000,00.  No  dia  4  de  novembro  de  1952,  o  DHP 
sol ic i tou o replant io  da grama.

-  Serviços  de Execução,  fornecimento  e colocação  de  esquadrias,  com 
ferragens  e  v idraçar ia  no  Bloco  A.  Contrato  ass inado  entre  a  administração 
do  Prefeito  João  Carlos  Vita l  e  a  Ecisa  Engenharia  Comércio  e  Indústr ia  S/A 
e  ass inado  no  dia  23  de  junho  de  1952.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços 
era  de  10  meses,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$  9.954.812,00.  A  empresa 
foi  multada em 20 de março de 1953.

- Acabamento do Bloco A.  Contrato ass inado entre a administração  do 
Prefeito  Dulcíd io  Cardoso  e  a  f irma  A.  Leite  Borges  e  Comércio  Ltda  e 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  28  de  novembro  de  1952.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  240  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
1.505.587,00. 
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-  Acabamento do Bloco A.  Contrato ass inado entre a administração  do 
Prefeito  Dulcíd io  Cardoso  e  a  f irma  A.  Leite  Borges  e  Comércio  Ltda 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  12  de  agosto  de  1953.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  10  meses,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
3.649.345,00. As obras foram def in it ivamente aceitas em 20 de dezembro de 
1954.

-  Obras  complementares  (aparelhos  sanitár ios,  escadas  internas, 
incineradores  de  l ixo  e  outros)  no  Bloco  A.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do  Prefeito  Dulcíd io  Cardoso  e  a  f irma  Empresa  Técnica  de 
Engenharia  Ltda,  e  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  3  de  dezembro  de 
1953.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  240  dias,  e  o  valor 
contratado  foi  de  Cr$  4.218.110,00.  As  obras  foram  def in it ivamente  aceitas 
em 2 de janeiro de 1956. 

-  Execução  de  obras  de  acabamento  no  Bloco  A  e  serviços 
complementares.  Contrato  ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Al im 
Pedro  e  a  f irma  Instalações  Combus  Ltda,  e  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no 
dia  29  de  dezembro  de  1954.  O prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  300 
dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$  9.641.118,60.  As  obras  foram 
def in it ivamente aceitas em 6 de setembro de 1958.

-  Obras  de  Acabamento  dos  Blocos  A4,  A5  E  A6,  e  ajardinamento. 
Contrato  ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Al im  Pedro  e  a  f irma 
Abejax  Engenharia  e  Comércio  Ltda  e  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  23 
de  junho  de  1955.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  180  dias,  e  o 
valor  contratado  foi  de  Cr$  4.888.500,00.  As  obras  foram  def in i t ivamente 
aceitas em 8 de fevereiro de 1957. 

-  Serviços  complementares  de  acabamentos  no  Bloco  A.  Contrato 
ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Al im  Pedro  e  a  f irma  Abejax 
Engenharia  e  Comércio  Ltda  e  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  20  de 
dezembro  de  1955.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  120  dias,  e  o 
valor contratado foi  de Cr$ 2.900.000,00. 

-  Serviços  complementares  de  acabamentos  no  Bloco  A.  Contrato 
ass inado entre  a  administração  do  Prefeito  Negrão  de L ima e a  f irma Abejax 
Engenharia  e  Comércio  Ltda  e  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  10  de 
janeiro  de  1957.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  120  dias,  e  o 
valor  contratado  foi  de  Cr$  1.000.000,00.  As  obras  foram  def in i t ivamente 
aceitas em 20 de fevereiro  de 1958. 

-  Serviços  de  pintura  nos  Blocos  B1  e  B2.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do  Prefeito  Negrão  de  L ima e  a  Construtora  Lobão Fi lho  Ltda, 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  5  de  janeiro  de  1957.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  60  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
167.800,00.  As  obras  foram  def in i t ivamente  aceitas  em  3  de  outubro  de 
1957.

-  Execução  de  24  estacas  Franki,  6  blocos  de  l igação  e  tubulação  no 
Bloco  A.  Contrato  ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Negrão  de 
L ima  e  f irma  Estacas  Franki  Ltda,  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  19  de 
outubro  de  1957.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  45  dias,  e  o 
valor contratado foi  de Cr$ 1.000.000,00.

-  Execução  de  obras  de  reparo  e  pintura  na  lavanderia,  Blocos  B1  e 
B2.  Contrato  ass inado entre  a  administração  do Prefeito  Negrão  de  L ima e a 
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Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda,   publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  5  de 
novembro  de  1957.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  120  dias,  e  o 
valor  contratado  foi  de  Cr$  148.800,00.  As  obras  foram  def in it ivamente 
aceitas em 21 de agosto de 1958.

-  Serviços  de  prosseguimento  e  complementares  -  muros  de  arr imo, 
blocos,  renovação de terra,  estaqueamento,  etc.. .  Contrato ass inado entre  a 
administração  do  Prefeito  Negrão  de  L ima  e  a  f irma  Estacas  Franki  Ltda, 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  10  de  junho  de  1958.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  100  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
6.905.150,00. As obras foram def in it ivamente aceitas  em 4 de  novembro de 
1958.

-  Acabamentos  e  arremates  no  Bloco  A.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  e  a  Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda, 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  4  de  outubro  de  1958.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  90  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
3.663.420,00.

-  Obras  de  conservação  do  Conjunto.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  e  a  Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda, 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  21  de  novembro  de  1958.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  100  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
496.000,00.

-  Conservação  das  máquinas,  reparações  e  instalações  da  lavanderia. 
Contrato  ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  e  a 
Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda,   publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  17  de 
dezembro  de  1958.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  90  dias,  e  o 
valor contratado foi  de Cr$ 99.980,00.

-  Reparações  e  instalações.  Contrato  ass inado  entre  a  administração 
do  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  e  a  Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda,   publ icado  no 
Diár io  Of ic ia l  no  dia  6  de  janeiro  de  1959.  O  prazo  para  entrega  dos 
serviços era de 60 dias,  e o valor contratado foi  de Cr$ 99.190,00.

-  Acabamentos  do  Bloco  A.  Contrato  ass inado  entre  a  administração 
do  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  e  a  Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda,   publ icado  no 
Diár io  Of ic ia l  no  dia  6  de  janeiro  de  1959.  O  prazo  para  entrega  dos 
serviços era de 300 dias,  e o valor contratado foi de Cr$ 7.819.740,00.

- Execução Serviços de l impeza,  conservação e tratamento de água da 
piscina.  Contrato  ass inado entre  a  administração  do Prefeito  Sá Freire  Alv im 
e  a  Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda,   publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  9  de 
janeiro  de 1959. O prazo para entrega dos serviços era de 60 dias,  e o valor 
contratado foi  de Cr$ 50.000,00.

-  Drenagem  e  consol idação  de  área  s ituada  entre  a  Rua  Marechal 
Jardim  e  o  Bloco  A.  Contrato  ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Sá 
Freire  Alv im  e  a  Abejax  Engenharia  e  Comércio  Ltda,   publ icado  no  Diár io 
Of ic ia l  no  dia  23  de  janeiro  de  1959.  O prazo  para  entrega  dos  serviços  era 
de  180  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$  1.417.500,00.  As  obras  foram 
def in it ivamente aceitas em 10 de abri l  de 1962.

-  Acabamento  dos  Bloco  A1  a  A6.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  e  a  Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda, 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  5  de  novembro  de  1959.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  240  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
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7.998.350,00.  As obras foram def in it ivamente  aceitas  em 21 de setembro de 
1962.

- Execução Serviços de l impeza,  conservação e tratamento de água da 
piscina.  Contrato  ass inado entre  a  administração  do Prefeito  Sá Freire  Alv im 
e  a  Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda,   publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  7  de 
novembro  de  1959.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  60  dias,  e  o 
valor  contratado  foi  de  Cr$  45.000,00.  As  obras  foram  def in it ivamente 
aceitas em 16 de dezembro de 1959.

-  Conservação  das  máquinas  e  instalações  da  lavanderia.  Contrato 
ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  e  a  Construtora 
Lobão  Fi lho  Ltda,  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  18  de  novembro  de 
1959.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  100  dias,  e  o  valor 
contratado  foi  de  Cr$  99.000,00.  As  obras  foram def in it ivamente  aceitas  em 
15 de janeiro de 1960.

-  Obras  de  conservação  do  conjunto.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  e  a  Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda, 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  21  de  novembro  de  1959.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  150  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
443.400,00.  As  obras  foram  def in i t ivamente  aceitas  em  21  de  setembro  de 
1962.

ANO Admin is t ração Va lor  Contratado

1951 João  Car los  V i ta l 3 .699 .000 ,00

1952 João  Car los  V i ta l 9 .954 .812 ,00

1952 Dulc íd io  Cardoso  1 .505 .587 ,00

1953 Dulc íd io  Cardoso 7 .867 .455 ,00

1954 Al im Pedro 9 .641 .118 ,60

1955 Al im Pedro 7 .788 .500 ,00

1956 Negrão  de  L ima 0,00

1957 Negrão  de  L ima 2.316 .600 ,00

1958 Negrão  de  L ima 6.905 .150 ,00

1958 Sá Fre i re  A lv im 4.259 .400 ,00

1959 Sá Fre i re  A lv im 17.384 .780 ,00
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Valor 
Total   71.322 .403 ,00

       Tabela 5 – Valores contratados para o Pedregulho. 1951-1959.
Fonte: Diário Oficial da Prefeitura do DF. Valores em Cruzeiros sem correção.

O Conjunto Residencia l  Paquetá

As concorrências públ icas.

Of ic ia lmente,  o  Conjunto  Residencia l  Paquetá  foi  concluído  em março 
de  1952 6 0 .  Contudo,  como  verif icaremos  abaixo,  no  f inal  de  1952  foram 
contratados  serviços  de  drenagem  e  terraplenagem.  Em  1952,  estava 
concluído  pr imeiro  bloco  habitac ional  e  o  escr itór io  do  DHP.  No  in íc io  de 
1952  foi  contratada  a  construção  do  segundo  bloco  res idencia l .  Foi  o 
Prefeito  João  Carlos  Vita l  quem  entregou  o  conjunto.  Apenas  27  unidades, 
correspondentes  a  pr imeira  parte  do  conjunto  foram  construídas,  já  que  a 
segunda etapa, que contemplava mais 21 unidades,  jamais foi  executada.

Termo  de  Contrato  n°  24.  Construção  de  um  bloco  res idencia l , 
inclu indo  instalações  elétr icas  e  hidrául icas.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do  Prefeito  João  Carlos  Vita l  e  a  Companhia  Bras i le ira 
Artécnica  Comercia l  (CIBRAC),  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  11  de 
janeiro  de  1952.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  18  meses,  e  o 
valor contratado foi  de Cr$ 2.248.470,00.

-  Obras  de  movimentação  de  terra,  drenagem,  esgotamento  de  águas 
pluvia is ,  ajardinamento  e  serviços  complementares.  Contrato  ass inado  entre 
a  administração  do  Prefeito  João  Carlos  Vita l  e  a  f irma  A.  Leite  Borges  e 
Companhia  Ltda,   publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  28  de  novembro  de 
1952.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  180  dias,  e  o  valor 
contratado  foi  de  Cr$  97.840,00.  Contrato  que  sofreu  ret i f icação  publ icada 
no dia 23 de janeiro de 1953.

O Regulamento do Conjunto.

No  dia  6  de  fevereiro  de  1952,  o  Prefeito  João  Carlos  Vita l  e  seu 
Secretár io  Geral  de  Viação  e  Obras  Al im  Pedro  aprovaram  o  Regulamento 
para  o  Conjunto  Residencia l  de  Paquetá.  Elaborado  pelo  serviço  socia l  do 
DHP  sob  a  responsabi l idade  da  Ass istente  Socia l  Anna  Augusta.  O 
regulamento fazia parte do contrato das unidades habitacionais  e atr ibuía ao 
Diretor  do  DHP  o  direi to  de  elaborar  a  relação  dos  locatár ios.  Ele  rat i f icava 
que  as  unidades  ser iam  alugadas,  exclus ivamente,  a  servidores  municipais 
que  trabalhavam na  i lha.  A  ass inatura  do  contrato  somente  se  dava  após  os 
futuros  locatár ios,  terem  comprovado  não  sofrerem  de  doença  infecto-
contagiosa.  O  regulamento  proibia  a  sublocação  ou  mesmo  a  transferência 
do  contrato  de  locação,  não  sendo  permit ida  a  res idência  de  pessoas  que 
não f izessem parte da famíl ia  do locatár io.

O  art igo  10  def in ia  as  responsabi l idades  do  locatár io:  por  quaisquer 
danos  causados  ao  edif íc io  e  a  sua  unidade;  pela  ut i l ização  indevida  dos 
60 BOLONHA, Francisco de Paula Lemos. Conjunto Residencial em Paquetá. in: Revista Municipal de 
Engenharia, Rio de Janeiro, jan/mar 1953.
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jardins  e  áreas  comuns;  pelo  respeito  aos  horár ios  que  forem  f ixados  pelo 
Diretor  do  DHP,  para  a  ut i l ização  das  instalações  dos  jogos  e  recreios.  O 
regulamento  def in ia  também horár ios  para  uso  de  aparelhos  de  som entre  7 
e  22  horas,  e  mesmo  ass im  “sem  ruídos  ou  sons  excess ivos”.  Todos  os 
reparos  de  danos  e  avarias  ser iam  executados  pelo  próprio  DHP,  que 
cobrar ia  o  valor  dos  serviços  do  locatár io,  quando  o  problema  fosse  de 
responsabi l idade do mesmo.

Era  proib ida  a  ut i l ização  das  unidades  para  f ins  comercia is .  Exist ia 
apenas  uma  exceção  para  o  caso  de  trabalhos  de  corte  e  costura,  que 
fossem  executados  pelos  próprios  moradores.  O  regulamento  proibia 
expressamente:

“a.  consumir  água  e  luz,  a lém  das  necess idades  decorrentes  da 
l impeza e do uso domést ico;

b.  guardar  ou  depositar,  embora  por  pouco  tempo,  ou  queimar 
mater ia l  explos ivo,  inf lamável,  fogos em geral  e bem ass im, soltar  balões;

c.  estender  ou  colocar  qualquer  roupa  ou  objeto  de  uso  pessoal  ou 
domést ico,  nas paredes externas;

d.  colocar  toldos  ou  equivalentes  nas  janelas  e  varandas,  bem  como 
pregos nas paredes;

e.  possuir  animais  domést icos  que  pudessem  trazer  incômodos  aos 
demais  moradores,  prejudicar  a  higiene,  o  asseio  ou  a  conservação  do  CRP 
ou das unidades de habitação;

f.  at irar  qualquer  t ipo  de  objetos,  nos  locais  de  uso  comum do  CRP, 
ta is  como:  detr i tos  resultantes  de  varreduras,  pontas  de  cigarro,  papéis, 
panos, etc.. .” .

Def in ia  ainda,  a cr iação  de dois  órgãos de administração do conjunto: 
a  Administração  Local  e  o  Serviço  Socia l ,  que  seguia  a  regulamentação  do 
Pedregulho.  O  administrador  era  morador  do  conjunto,  ele ito  pelos  demais 
locatár ios,  f icando  sujeito  à  aprovação  do  Diretor  do  DHP.  O  mandato  do 
administrador  era  de  um  ano,  sendo  de  sua  responsabi l idade  a  inspeção 
periódica  das  unidades  habitacionais.  Inspeções  adic ionais,  real izadas  por 
funcionários  do  Departamento,  também  estavam  previstas  pelo 
Regulamento.  O  administrador  poderia  ser  sumariamente  dest itu ído  pelo 
Diretor  do  DHP,  caso  não  desempenhasse  sat isfator iamente  suas  funções. 
Quando isto ocorresse, uma nova eleição ser ia convocada.

Como  se  observa,  os  moradores  do  conjunto  estavam  sob  um  r ígido 
controle,  por  parte  da  direção  do  DHP,  que  poderia  interfer i r  em  diversos 
assuntos.  Mesmo  ass im,  as  diversas  regras  est ipuladas  pelo  regulamento 
foram  discut idas  com  os  moradores,  segundo  Anna  Augusta.  O  objet ivo 
deste  regulamento  não  era  apenas  o  de  garant ir  a  boa  convivência  dos 
moradores,  mas  também  assegurar  que  sua  arquitetura  não  sofresse 
alterações  por parte dos moradores.  

O  Serviço  Socia l  de  Paquetá  organizou  um  programa  de  encontros 
entre  os  moradores  do  Pedregulho  com  os  do  novo  conjunto.  Eles  eram 
levados  para  conhecer  o  Jardim  Botânico,  a  praia  de  Copacabana,  e  outros 
pontos  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Com  isto  se  buscava  uma  maior 
integração  do  morador  de  Paquetá,  com  a  vida  da  capita l  republ icana, 
aumentando sua auto-est ima e seu sent ido de cidadania.
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A segunda etapa do CRP.

              F ig.  15 – Implantação do Paquetá - 1ª  e 2ª etapas.
 Fonte: BOLONHA, Francisco de Paula Lemos. Conjunto Residencia l  Paquetá. 
    in:  Revista Municipal  de Engenharia , Rio de Janeiro,  jan/mar 1953.

Entre  setembro  e outubro  de  1951 o DHP 2,  serviço  de  planejamento, 
projetou  a  segunda  etapa  do  Paquetá,  também  de  autor ia  do  Arquiteto 
Francisco Bolonha. Este se caracter izava por um bloco curvo que se moldava 
ao  morro  v iz inho  à  pr imeira  parte  do  conjunto,  estando  implantado  em uma 
cota  de  nível  superior.As  28  unidades  habitacionais  eram  do  t ipo  duplex  e 
todo o bloco  estava elevado do solo por meio de pi lot is .  Do térreo  l ivre,  que 
permit ia  a  adaptação  ao  terreno  íngreme,  part iam  escadas  indiv iduais  que 
davam  acesso  ao  pr imeiro  andar  das  habitações.  Este  t ipo  de  acesso  que 
el imina  a  necess idade  do  corredor  de  circulação,  fazia  com  que  os  duplex 
t ivessem  o  mesmo  caráter  dos  pr imeiros  blocos:  eram  casas  geminadas 
sobre  pi lot is .  No  pr imeiro  andar  estavam  a  sala,  a  cozinha  e  a  área  de 
serviço.  No  andar  superior  se  encontravam  os  três  quartos  e  o  banheiro. 
Área  total  da  unidade  era  de  68,00  m².  A  curva  de  raio  único,  que  dava 
forma  a  este  novo  bloco  habitacional,  se  contrapunha  à  implantação  dos 
pr imeiros  blocos.  Não  foram  encontrados  quaisquer  documentos  a  respeito 
de concorrências,  edita is  e contratos referentes a esta etapa da obra.
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F ig. 
16 - Planta do 1° pavimento do bloco da 2ª Etapa.  07/12/1951
        Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ 
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Fig. 17/18 - Planta do 1° e 2° pavimentos da unidade da 2ª Etapa. 
09/10/1951 e 11/10/1951.

Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ

           F ig. 19 - Corte do Bloco Habitacional  2ª etapa.  28/09/1951.
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Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ

Fig. 20 – Elevação e Corte do Bloco Habitac ional  2ª etapa.
Fonte: ANTUNES, Carlos.  A arquitetura moderna bras i le ira  e o projeto da 

habitação popular  1940-1950. Dissertação de mestrado.
São Paulo,  FAUUSP, 1997.(mimeo).

O Conjunto Residencia l  V i la Isabel

-  Estrutura  dos Blocos A e B. Contrato ass inado entre a administração 
do  Prefeito  Dulcídio  Cardoso  e  a  Sociedade  Bras i le ira  de  Urbanismo  S/A, 
publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  24  de  dezembro  de  1953.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  480  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
9.872.625,00.

-  Instalações  Elétr icas,  Telefônicas  e  Hidrául icas  nos  blocos  A  e  B. 
Contrato  ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Al im  Pedro  e  a  INTE  – 
Instaladora  Técnica  de  Eletr ic idade  e  Hidrául ica  Ltda,   publ icado  no  Diár io 
Of ic ia l  no  dia  18  de  janeiro  de  1955.  O prazo  para  entrega  dos  serviços  era 
de 90 dias, e o valor contratado foi  de Cr$ 3.596.766,00.

-  Obras  de  estrutura  e  alvenaria  dos  blocos  A1  e  A2.  Contrato 
ass inado  entre  a  administração  do  Prefeito  Negrão  de  L ima  e  a  f irma 
Carvalho  e  Hosken  Ltda,   publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  9  de  agosto  de 
1956.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  360  dias,  e  o  valor 
contratado  foi  de  Cr$  9.942.400,00.  As  obras  foram  aceitas  def in it ivamente 
em 26 de setembro de 1958.

-  Prosseguimento  das  obras  de  estrutura  e  alvenaria  dos  blocos  A1  e 
A2.  Contrato ass inado entre  a  administração  do Prefeito  Negrão  de L ima e a 
f irma  Carvalho  e  Hosken  Ltda,   publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  20  de 
setembro  de  1956.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  300  dias,  e  o 
valor contratado foi  de Cr$ 4.961.600,00.

-  Obras  de  prosseguimento  dos  Blocos  A1  e  A2.  Contrato  ass inado 
entre  a  administração  do  Prefeito  Negrão  de  L ima  e  a  f irma  Lahyr  Bezamat 
de  Ol iveira,   publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  22  de  janeiro  de  1958.  O 
prazo  para entrega dos  serviços  era  de 120 dias,  e  o valor  contratado foi  de 
Cr$ 484.390,00.

-  Obras  de  prosseguimento  do  conjunto  –  Telhado,  acabamentos  e 
Impermeabi l ização  das  Caixas  D’água.  Contrato  ass inado  entre  a 
administração  do  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  e  a  f irma  Construtora  Lobão  Fi lho 
Ltda,   publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  5  de  agosto  de  1959.  As  obras 
foram  def in it ivamente  aceitas  em  21  de  setembro  de  1962.  O  prazo  para 
entrega  dos  serviços  era  de  180  dias,  e  o  valor  contratado  foi  de  Cr$ 
2.616.000,00.

69



ANO Admin is t ração Va lor  Contratado

1951 João  Car los  V i ta l 0 ,00

1952 João  Car los  V i ta l 0 ,00

1953 Dulc íd io  Cardoso 9 .872 .625 ,00

1954 Al im Pedro 0 ,00

1955 Al im Pedro 3 .596 .766 ,00

1956 Negrão  de  L ima 14.904 .000 ,00

1957 Negrão  de  L ima 0,00

1958 Negrão  de  L ima 484.390 ,00

1959 Sá Fre i re  A lv im 2.616 .000 ,00

Valor 
Total   31.473 .781 ,00

      Tabela 6– Valores contratados para o Vi la  Isabel.  1951-1959.
Fonte: Diário Oficial da Prefeitura do DF. Valores em Cruzeiros sem correção.

As especif icações técnicas.

No contrato de 5 de julho de 1955, para prosseguimento das obras de 
estrutura  do  Conjunto  Gávea,  estão  as  especif icações  para  a  execução  dos 
serviços.  A  concretagem  só  ser ia  real izada  com  a  prévia  f iscal ização  das 
ferragens  e  dos  níveis  e  prumos  das  formas.  Estas  deveriam  estar 
umedecidas  e  calafetadas,  e  eram  feitas  de  pinho  de  3ª,  com  emprego 
máximo de  30% de  tábuas  usadas.  A  cura  durar ia  três  dias.  Os  traços  eram 
fornecidos  pelo  laboratór io  de  ensaios  da  Prefeitura,  devendo  ser  feitos 
corpos  de  prova  do  concreto  ut i l izado.  O concreto  cic lópico  deveria  ter  40% 
de  pedra  de  mão,  e  traço  de  1:3:8.  Todas  as  superf íc ies  que  lavassem 
revest imento  eram  chapiscadas  com  argamassa  de  cimento  e  areia  traço 
1:3.

As  fundações  foram  especif icadas  nos  contratos  como  o  de  10  de 
junho  de  1958  para  o  CRPMM.  As  estacas  eram  const itu ídas  de  segmentos 
de  tubos  metál icos  em  chapas  de  aço,  de  3/16”,  cravados  a  macaco 
hidrául ico.  A  cravação  era  feita  com  carga  mínima  de  80  toneladas.  Ao 
at ingir  solo  argi loso,  mesmo  quando  at ingida  a  carga  mínima,  esta  deverá 
ser  mantida  para  que  se  evidencie  o  poss ível  recalque  ou  deformação 
retardada.  Ainda  no  Mendes  de  Morais,  foram  especif icadas  estacas  no 
contrato  de  19  de  outubro  de  1957.  Eram  24  estacas  mega,  cada  uma  com 
capacidade  de  50  toneladas,  cravadas  por  meio  de  macaco  hidrául ico.  Os 
blocos de l igação eram em concreto,  com res istência de 18Kg/cm² a 28 dias. 
Todos estes serviços deveriam respeitar  o Código de Fundações  da PDF.

Os  serviços  de  ajardinamento  foram  especif icados  no  contrato  de  23 
de  junho  de  1955,  para  o  Pedregulho.  Inic ia lmente  informava  que  o 
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ajardinamento  ser ia  executado  de  acordo  com  ante-projeto  elaborado  por 
paisagista  indicado  pelo  DHP 6 1 ,  que  englobar ia  toda  a  área  do  conjunto. 
Eram  de  responsabi l idade  da  empreiteira  a  compra  e  o  plant io  de  todas  as 
plantas  especif icadas  no  projeto.  O  jardim  f icava  sob  responsabi l idade  da 
construtora  durante  um  prazo  de  90  dias,  quando  todas  as  plantas  mortas 
deveriam  ser  subst itu ídas  por  novas.  Estava  previsto  um  s istema  de 
irr igação  com  mil  metros  de  tubulação  e  doze  torneiras.  Neste  serviço 
estavam  incluídos  trabalhos  de  terraplenagem  e  lançamento  de  terra 
vegetal.  Este  últ imo  deveria  respeitar  as  especif icações  do  Serviço  de 
Parques da PDF, de forma a se obter uma camada de 10cm de espessura.  

Atividades do DHP

Arranjos Administrat ivos e o Decreto n° 13.347.

No  dia  29  de  setembro  de  1953,  o  Bolet im  n°  50  def in ia  novos 
procedimentos  para  os  processos  de  aprovação.  O  serviço  de 
correspondência  7HP  deveria  colocar  na  capa  dos  processos  o  nome  do 
requerente,  número  do  processo,  data,  assunto,  a  espécie,  o  local ,  o 
Distr i to,  a  c ircunscr ição  e  o  pref ixo  do  serviço:  1HP  a  7HP.  Nos 
requerimentos  de  pedido  de  l icenças,  declaração  expressa  da  distância  do 
lote  ao  número  of ic ia l  mais  próximo  e  se  f icava  do  lado  par  ou  ímpar.  Era 
obrigatór ia  a ass inatura do autor e do responsável,  no caso de apresentação 
de  um  novo  projeto,  e  apenas  a  ass inatura  do  autor  do  projeto  quando 
relat iva  a  legal ização  de  projeto.  Por  f im,  permit ia  que  as  comunicações 
entre  os serviços  do DHP e mesmo com o setor  de numeração de imóveis  do 
Departamento  de Edif icações  fossem feitas  sem o auxí l io  do 7HP.  Segundo a 
Arquiteta  Lygia  Fernandes,  a  comunicação  entre  os  serviços  era  muito 
s imples,  especia lmente  entre  os  de  planejamento  e  execução  responsáveis 
pelos projetos arquitetônico e estrutural  respect ivamente.

Em abri l  de  1958,  foi  cr iado  0  6HP2,  v isando  atender  ao  aumento  da 
demanda  por  aprovações  proletár ias.  O  chefe  deste  novo  serviço  era  o 
Arquiteto  I la  Schueler  de  Arar ipe  Macedo.  A  equipe  do  6HP2  era  composta 
por  11  pessoas,  de  vár ias  especia l idades:  a lmoxarifes,  auxi l iares  de 
escr itór io,  art í f ices  e mecânicos.

Visando regular  os afastamentos das construções em lotes com menos 
de  12  metros  de  testada,  o  Prefeito  Negrão  de  L ima  promulga,  em  6  de 
outubro  de  1956,  o  Decreto  n°  13.347.  Este  teve  enorme  impacto  sobre  as 
aprovações  das  casas  proletár ias  a  cargo  do  DHP,  v isto  que  a  maior ia  delas 
se  implantava  em  lotes  dentro  desta  caracter íst ica.  Inic ia lmente,  o  Decreto 
revogava  o  terceiro  art igo  do  Decreto  7363,  que  tratava  do  assunto.  Em 
seguida determinava que não exist iam recuos laterais  nos lotes,  com testada 
infer ior  a  7  metros.  Quando  a  testada  t ivesse  entre  7  e  9  metros,  a 
construção  poderia  alcançar  uma  das  div isas  laterais  do  lote,  desde  que  a 
outra  t ivesse  respeitado  um afastamento de  1,50  metro.  Também permit ia  a 
el iminação  de  um  dos  recuos  laterais,  nos  lotes  com  testada  entre  9  e  12 
metros,  desde  que  o  outro  recuo  lateral  fosse  de  no  mínimo  2,50  metros. 
Nos  lotes  de  esquina,  quando  a  testada  fosse  menor  ou  igual  a  10,50, 
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metros  a div isa  oposta  à  maior  testada estava l ivre  de recuos.  Era  permit ida 
a  construção  nos  afastamentos  de  garagens  isoladas  e  pavimento 
superposto,  com até  20,00  m²  de  área.  Também era  permit ida  a  construção 
de   garagens,  pórt icos  ou  abrigo,  desde  que  l igado  à  edif icação.  Em 
loteamentos  aprovados  após  julho  de  1937,  o  Decreto  permit ia  a  ocupação 
dos recuos laterais  em duas circunstâncias:

1. A  construção  deveria  respeitar  um  recuo  frontal  de  no  mínimo  19 
metros.

2. O térreo  ser ia  construído  em  pi lot is ,  para  construções  de  até  três 
pavimentos,  ou dois no caso da I lha do Governador.

Em  relação  a  s ituação  anter ior,  o  Decreto  poss ibi l i tava  uma  maior 
ocupação  dos  terrenos.  O  DHP  também  teve  de  se  adaptar  e,  em  fevereiro 
de  1958  o  Bolet im  n°  11  est ipulava  os  seguintes  cr i tér ios  para  apl icação  do 
Decreto:

a) as  l icenças  proletár ias  em  curso  anter iormente  ao  Decreto  No 
13347  de  06  de  Outubro  de  1956,  poderiam  ser  regidas,  quanto  aos 
afastamentos, pelo Decreto No 7363 de 25 de 06 de Outubro de 1942.

b) nos  lotes,  aprovados  anter iormente  ao  refer ido  Decreto  No 
13347, era permit ida a edif icação  proletár ia  com os afastamentos no projeto 
aprovado de loteamento respect ivo.

O Conjunto Residencia l  Deodoro da Fundação da Casa Popular

Durante  o  Governo  Vargas  houve  uma  aproximação  do  DHP  com  a 
Fundação  da  Casa  Popular.  Entre  1952  e  1954,  Reidy  fez  parte  do  Conselho 
Central  da  FCP,  enquanto  Laviola  fez  parte  do  Conselho  Técnico  no  ano  de 
1953.  Foi  justamente  neste  período  que  a  Fundação  desenvolveu  o  projeto 
do  Conjunto Residencia l  de  Deodoro,  de  autor ia  do  Arquiteto  F lávio  Marinho 
Rego.  O  projeto  in ic ia l  era  const itu ído  por  1.314  apartamentos,  distr ibuídos 
em  26  blocos,  implantados  de  modo  a  preservar  a  vegetação  existente. 
Todos  eles possuíam térreo l ivre,  graças  ao uso de pi lot is .  A implantação  do 
conjunto  se  f i l ia  ao  esquema  ut i l izado  no  Pedregulho:  um  grande  bloco 
s inuoso  que  se  adapta  às  curvas  de  nível,  cr iando  um  acesso  em  um 
pavimento  intermediár io,  uma  rua  aberta,  com  três  andares  para  cima  e 
para  baixo.  Cada  unidade  possuía  três  quartos,  sala,  cozinha,  área  de 
serviço  e  banheiro,  ocupando  uma  área  de  cerca  de  45,00  m².  Os 
apartamentos  se  conformavam  em  células  duplas,  cada  uma  atendida  por 
uma  única  escada.  O  padrão  construt ivo  do  conjunto  era  mais  s imples  do 
que  o  ut i l izado  pelo  DHP:  concreto  aparente,  vãos  estruturais  pequenos, 
tubulações  de  águas  pluvia is  aparentes,  planos  de  vidro  menores  do  que  50 
cm.  Por  outro  lado  o  conjunto  possuía  um  programa  semelhante  aos 
construídos  pelo  DHP:  escola,  centro  de  saúde,  mercado  e  administração. 
Cada  unidade  custar ia  Cr$  88.100,00,  que  ser ia  comprada  por  meio  de  um 
f inanciamento com juros de 3% ao ano, e parcelas de Cr$ 713,00 a ser pago 
em  20  anos.  Era  dada  preferência  às  famíl ias  que  possuíssem  de  5  a  6 
dependentes.
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Fig. 21 – Conjunto Residencia l  Deodoro da FCP.
Fonte: REGO, F lavio Marinho. Conjunto Residencia l  em Deodoro.

 In Revista Municipal  de Engenharia,  abr/jun 1953

Em julho  de  1953,  foi  publ icado  o  edita l  de  concorrência  públ ica  para 
construção  do  conjunto,  graças  à  resolução  377  de  13  de  abri l  de  1953  do 
Conselho  Central  da  FCP.  O  edita l  def in ia  que  o  conjunto  ter ia  1314 
apartamentos,  sendo  que   o  projeto  estrutural  deveria  ser  elaborado  pela 
f irma  vencedora.  O  fornecimento  de  cimento  era  subsidiado  pelo  Governo, 
que  adquir i r ia  o  produto,  ao  preço  de  tabela  da  Cimento  Mauá,  até  o  l imite 
de 114 sacos por  apartamento.  Os serviços  de urbanização  não foram objeto 
desta  concorrência,  sendo  executados  no  f inal,  pela  Prefeitura  do  Distr i to 
Federal.  O  edita l  est ipulava  ainda  o  preço  teto  de  Cr$  99.758.981,00,  e 
prazo de 18 meses para execução dos serviços 6 2 .

Todo  o  processo  de  l ic i tação  e  construção  do  Deodoro  foi  bastante 
tumultuado.  A  começar  pela  anál ise  das  propostas  apresentadas  na 
concorrência,  que  foi  fe ita  pelo  Conselho  Técnico  da  FCP.  O  relator  da 
concorrência  Jorge  da  Si lveira,  quest ionou  a  idoneidade  da  empreiteira 
pr imeira  colocada.  Diante  disto  os  demais  membros  do  Conselho  votaram na 
segunda  colocada.  Já  o  relator  votou  pela  anulação  da  concorrência, 
af irmando  não  estar  de  acordo  com  o  t ipo  de  construção  adotado  em 
Deodoro.  Laviola  era  um  dos  mais  exaltados  contra  a  posição  do  relator 6 3 . 
Nesta  discussão  reencontramos  o  debate  entre  a  proposta  do  DHP  e  a  que 

62 Diário Oficial da União. Avisos e Editais. Dias 2 de julho de 1953 e 28 de julho de 1953. Rio de Janeiro.
63 Fundação da Casa Popular. Anais do Conselho Técnico – 1954. Editora Iguassú. Rio de Janeiro, 
1954. 155 pg.
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predominava  na  FCP,  ou  seja  a  da  s impl i f icação  e  barateamento  dos 
métodos  construt ivos.  O  projeto  de  Rego  representava  uma  modif icação  de 
parte  destes  conceitos,  cr iando  grandes  espaços  sob  pi lot is ,  sendo  que  boa 
parte  do  terreno  era  l ivre.  Mesmo  durante  as  obras  foram  sugeridas 
modif icações  no projeto,  como a do Pres idente do conselho técnico,  Américo 
Pacheco  de  Carvalho.  Ele  propôs  a  ocupação  das  áreas  sob  pi lot is ,  por 
entender  ser  um  “desperdíc io  aqueles  vãos  nos  pi lot is” 6 4 .  O  Departamento 
de  Engenharia  chegou  a  elaborar  um  ante-projeto  onde  cada  apartamento 
ter ia  dois  quartos,  sala,  cozinha  e  banheiro.  Ao  f inal  da  concorrência  saiu 
v itor iosa a Construtora Salgado S/A. 

Mas a alteração  mais  explos iva  do projeto veio  de um dos v iz inhos  do 
conjunto.  O  exército  bras i le iro  possuía  um  paiol  de  pólvora  em  um  terreno 
viz inho.  O  Ministér io  da  Guerra  embargou  a  obra,  a legando  que  o  conjunto 
estava  a  menos  de  50  metros  do  paiol ,  e  que  o  terreno  não  pertencia  à 
Fundação.  Apesar  da  FCP  ter  demonstrado  serem  improcedentes  ambos  os 
argumentos,  o veto foi  mantido. Surge então o argumento de que o embargo 
fora  mantido  pois  o  Ministér io,  entendia  que o conjunto  colocava  em r isco  a 
segurança  do  paiol .  Como a  Fundação não fazia  seleção  ideológica  dos  seus 
candidatos,  era  poss ível  que um morador  comunista pudesse alvejar  o  paiol . 
Aqui  cabe  a  introdução  de  um  novo  personagem.  Trata-se  do  Ministro  da 
Guerra  Cyro  do  Espír i to  Santo  Cardoso,  conhecido  por  seu  ferrenho 
ant icomunismo.  Em março 1953, enquanto negociava um acordo  de proteção 
com os  EUA,  Cyro  af irmava  ao Correio  da  Manhã,  que “O exército  e  a  Nação 
bras i le i ra eram posit ivamente ant icomunistas”.  Para ser l iberado do embargo 
da  obra,  ele  sol ic i tava  a  Construção  de  200  apartamentos  do  outro  lado  da 
Avenida  das  Bandeiras  (atual  Avenida  Bras i l) ,  em terreno  do  exército,  o  que 
protegeria  o  paiol  e  ser ia  ut i l izado  por  membros  do  próprio  exército.  Com a 
aceitação por parte da FCP desta proposta a obra foi  l iberada.

Contudo,  um  ano  depois  o  Ministér io  voltou  atrás  e  agora  exig ia  a 
construção  de  quatro  blocos  enf i le irados  na  frente  da  Avenida  das 
Bandeiras,  todos  com  um pavimento  a  mais,  a  serem ocupados  por  pessoas 
indicadas  pelo  exército,  dentro  do  terreno da FCP.  Isto  modif icava  o projeto 
e  cr iava  mais  48  apartamentos  no  Conjunto.  Apesar  da  posição  contrár ia  de 
Rego,  que nesta época trabalhava no Departamento de Urbanismo da PDF,  o 
projeto  foi  modif icado.  Neste  momento  o  DHP,  órgão  responsável  pela 
aprovação  do  Conjunto,  junto  à  PDF,  exige  a  preservação  das  áreas  l ivres 
do  Deodoro.  Em  27  de  julho  de  1955  a  FCP  e  o  DHP  ass inam  um  termo  de 
obrigação,  onde a  pr imeira  se obriga  a  considerar  como não edif icante,  toda 
a  área  l ivre  do  conjunto  conforme  o  projeto  apresentado  ao  DHP.  É 
importante  fr isar  que  o  Termo  faz  referência  ao  Conjunto  Deodoro,  que 
possuía  “1362  apartamentos”,  ou  seja  incorporava  as  48  unidades 
sol ic i tadas pelo exército.  Contudo o Termo buscava impedir  novas alterações 
no projeto.

Relatór ios Estat íst icos.

64 Fundação da Casa Popular. Anais do Conselho Técnico – 1954. Editora Iguassú. Rio de Janeiro, 
1954. 155 pg.
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O  DHP  era  obrigado  a  fornecer  Relatór ios  Estat íst icos  de  suas 
at iv idades  mensais  para  o  Departamento  de  Geograf ia  e  Estat íst ica,  da 
Secretar ia  Geral  do Inter ior  e  Segurança.  Foram encontrados  dois  Relatór ios 
relat ivos aos meses de março de 1955 e agosto de 1956.

Em  março  de  1955  foram  concedidas  86  l icenças  para  construções 
proletár ias,  que  total izaram  3.960,00  m².  Destas,  14  se  ut i l i zaram  dos 
projetos  padronizados  do  DHP,  especia lmente  da  t ipo  B  solução  1,  de  2 
quartos  e  54,00  m²  de  autor ia  de  Hél io  Modesto.  A  maior ia  destas  l icenças 
era  dir ig ida  para  bairros  da  Zona  Norte   do  Rio.  Os  bairros  que  mais  as 
receberam  foram a  Penha  (zona  norte)  com 33,  e  Jacarepaguá  (zona  oeste) 
com  24.  Os  selos  cobrados  para  a  emissão  destas  l icenças  renderam  ao 
Departamento  Cr$  13.554,00.  Também  foram  concedidos  60  habite-se 
def in it ivos.  

 O relatór io  de julho de 1956 não é tão completo  como o de 1955.  No 
período  foram  concedidas  100  l icenças  para  construções  proletár ias,  das 
quais  37  se  ut i l izavam  dos  projetos  padronizados.  Foram  concedidos  19 
habite-se provisór ios.  

No  período  de  1949  a  1958,  o  DHP  concedeu  9425  habite-se 
provisór ios,  conforme a tabela abaixo:

Ano Habi te -se  Pro le tár io Tota l  de  Hab i te -se

1949 1203

1950 1054

1951 1288

1952 1004 3023

1953 826 3003

1954 913 3007

1955 1057 2675

1956 710 2840

1957 789 2558

1958 581 1836

   Tabela 7 – Concessões de Habite-se para construções proletár ias.  
Fonte: DGE - Departamento de Geograf ia e Estat íst ica  da Prefeitura  Distr i to 
 Federal.Anuário Estat íst ico  do Distr i to  Federal.  Rio de Janeiro,  1949/1958

Os Orçamentos Municipais.

O  pr imeiro  orçamento  elaborado  pelo  Prefeito  João  Carlos  Vita l ,  o  de 
1952,  previa  uma  despesa  total  da  PDF  de  Cr$  4.283.979.318,50.  A  verba 
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prevista  para  o  DHP  era  de  Cr$  37.000.000,00  e  contemplava  a  construção 
do  CRMSV,  além  da  cont inuação  do  Pedregulho,  Paquetá  e  Vi la  Isabel.  Em 
14  de  dezembro  de  1951,  este  orçamento  foi  a lterado,  com  recursos  sendo 
transfer idos  das  diversas  Secretar ias,  com  o  intuito  de  pagar  o  salár io  do 
funcional ismo.  Por  este  motivo  foram  canceladas  as  verbas  dest inadas  a 
cont inuação  do  Vi la  Isabel.  Dois  outros  conjuntos  res idencia is ,  cujo  in íc io 
das  obras  estava  previsto  para  1952:  o  pr imeiro  local izado  entre  a  Rua  da 
América e a Rua Ebroíno Uruguai no bairro  da Gamboa; o segundo local izado 
na  Rua Camerino,  entre  a  Praça  dos  Est ivadores  e  a  rua  Sacadura  Cabral  no 
Centro do Rio  de Janeiro.  Ambos t inham uma dotação de Cr$ 3 milhões.   Em 
1953 a pr imeira  proposta orçamentár ia do DHP foi  de Cr$ 25.496.000,00. Ela 
previa  Cr$  14  milhões  para  a  cont inuação  do  Pedregulho,  Cr$  10  milhões 
para  o  Vi la  Isabel,  Cr$  1  milhão  para  o  Paquetá.  A  versão  f inal  do 
orçamento  de  1953  apresentava  mudanças  s ignif icat ivas.  Vi la  Isabel  e 
Paquetá  mantiveram  suas  dotações  in ic ia is ,  enquanto  que  o  Pedregulho 
passou  a  receber  Cr$  13  milhões.  Contudo,  surgem dois  novos  conjuntos:  o 
conjunto  res idencia l ,  em  terrenos  da  PDF  na  I lha  do  Governador,  para  o 
qual  se  dest inavam  Cr$  400.000,00,  e  Cr$  2  milhões  para  o  in íc io  da 
construção de um conjunto res idencia l  para  art í f ices,  mecânicos,  motoristas, 
trabalhadores  da  Prefeitura,  na  Av.  Bartolomeu  de  Gusmão,  na  Mangueira. 
Cabe ressaltar  que não foram encontrados  outros documentos que pudessem 
comprovar  o  in íc io  das  obras  do  dito  conjunto  da  I lha  do  Governador.  De 
todo  modo  este  orçamento  demonstra  como o  DHP  ainda  estava  imbuído  do 
plano in ic ia l  de se construir  vár ios conjuntos res idencia is  por,  toda a cidade. 
No f inal  o orçamento aprovado dest inava Cr$ 25.000,00 para manutenção da 
Lavanderia  do  Pedregulho;  Cr$  10  milhões  para  cont inuação  do  Pedregulho; 
Cr$  8  milhões  para  cont inuação  do  Vi la  Isabel  e  Cr$  1  milhão  para  o 
Paquetá.  O orçamento total  fo i  de Cr$ 19.453.000,00.

O  orçamento  de  1954  foi  e laborado  pelo  Prefeito  Dulcídio  Cardoso  e 
previa  Cr$  1  milhão  para  o  CRP.  O  segundo  orçamento  desta  administração 
foi  de  1955,  cuja  verba  para  o  DHP  era  de  Cr$  20.238.000,00,  sendo  Cr$ 
7.800.000,00 para o Pedregulho, Cr$ 2.000.000,00 para o Vi la Isabel  e Cr$ 5 
milhões  para  o  Marquês  de  São  Vicente.  Outros  Cr$  5  milhões  eram 
dest inados ao Conjunto da I lha do Governador,  a ser construído em terrenos 
da PDF, no bairro do Guarabu.

Em  seu  curto  mandato,  de  pouco  mais  de  quatro  meses,  coube  ao 
Prefeito  Francisco  de  Sá  Lessa  elaborar  o  orçamento  para  1956.  Ele 
determinava  que  Cr$  350.000,00  ser iam  gastos  com  a  manutenção  dos 
conjuntos  em funcionamento,  de um total  de pouco  mais  de Cr$  60 milhões. 
Do  restante,  Cr$  2  milhões  se  dest inavam  ao  Pedregulho  e  Cr$  20  milhões 
para  o  Gávea.  Entretanto  mais  da  metade  do  orçamento  era  dedicada  à 
construção  de  casas  populares:  Cr$  25  milhões  para  a  construção  de  240 
casas  para  alugar,  e  Cr$  10  milhões  para  o  mesmo  f im  no  bairro  de 
Realengo.  Também  nestes  dois  casos  não  se  pode  comprovar  a 
concret ização  destes  projetos.  O  orçamento,  informava  que  havia  um 
programa  extenso  de  obras  de  Habitação  Popular,  que  ao  f inal  não  foi 
real izado.

 Em 1957 foi  a  vez do Prefeito  Negrão  de  L ima elaborar  o  orçamento, 
com  uma  queda  de  quase  75%  em  relação  ao  do  ano  anter ior.  Nele  estava 
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novamente prevista uma verba de Cr$ 350.000,00 para obras de manutenção 
dos  conjuntos.  Para  o  Pedregulho  foram dest inados  Cr$  1  milhão,  enquanto 
que  o  Gávea  obteve  Cr$  10  milhões  e  se  consol idava  como  o  conjunto  mais 
importante  em  construção  pelo  DHP,  v isto  não  haver  verbas  dest inadas  ao 
Vi la  Isabel.  Mais  Cr$  5  milhões  deveriam  ser  gastos  com a  cont inuação  das 
habitações  populares  para  aluguel,  das  quais  não  se  obteve  quaisquer 
outros  documentos  capazes  de  def in ir  sua  verdadeira  const itu ição.  Para 
1958  Negrão  de  L ima  aumenta  a  dotação  para  conservação  dos  conjuntos, 
que  passa  para  Cr$  750.000,00,  o  que  representava  cerca  de  2,5%  do 
orçamento  total  do  DHP,  no  valor  de  Cr$  31.605.000,00.  Novamente,  temos 
novas  obras  inser idas  em uma peça  orçamentár ia.  A  segunda  etapa  do  CRP, 
a  construção  de  30  casas  para  funcionários  na  I lha  do  Governador  e  outras 
30  no  bairro  Amorim  eram  as  novidades  cont idas  neste  orçamento.  Os 
conjuntos  em obras  o Pedregulho,  o  Marquês  de São Vicente,  e  o  Vi la  Isabel 
também  foram  contemplados  com  verbas.  No  f inal,  fo i  dest inada  uma  cota 
única de Cr$ 30 milhões para todos estes serviços.

O  Prefeito  Sá  Freire  Alv im  elaborou  o  orçamento  para  1959,  que 
aumentou  ainda  mais  os  gastos  com manutenção  dos  conjuntos,  a lcançando 
os  Cr$  1.050.000,00.  Este  valor  representava  cerca  de  2,1%  do  orçamento 
do DHP cujo valor  total  fo i  de Cr$ 52.500.000,00.  Para  os três  conjuntos em 
obras  e  para  a  cont inuação  do  Paquetá  foram  dest inados  Cr$  50  milhões. 
Desaparecem  dos  orçamentos  do  DHP,  os  conjuntos  da  I lha  do  Governador, 
Realengo  e  Amorim.  O  últ imo  orçamento  do  DHP,  como  órgão  da  PDF,  foi  o 
de  1960.  As  verbas  dedicadas  à  conservação dos  conjuntos  aumentam ainda 
mais,  chegando  ao  Cr$  1,5  milhão,  chegando  aos  4,5% do  orçamento  total . 
Determinava  ainda,  que  as  obras  do  Playground  e  Ajardinamento  do 
Pedregulho  e  a  cont inuação  do  Gávea  recebessem  Cr$  20  milhões.  Outros 
Cr$ 10 milhões eram dest inados para a construção de “núcleos res idencia is” , 
dest inados aos  servidores municipais  do 15° e 16° Distr i tos de Obras.

DHP %PDF SVGO %PDF PDF

1952 4.283.979.318,50

1953 26.978.000,00 0,46 1.961.350.992,50 33,8 5.801.808.261,30

1954 19.453.000,00 0,24 2.418.679.000,00 30,5 7.923.110.009,40
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1955 20.238.000,00 0,22 3.011.343.020,00 33,6 8.963.335.972,60

1956 63.048.000,00 0,55 2.664.938.000,00 23,1 11.541.768.055,20

1957 16.808.000,00 0,13 2.291.367.500,00 18,2 12.582.768.684,00

1958 31.605.000,00 0,16 4.092.901.135,00 20,5 19.979.852.260,00

1959 52.500.000,00 0,23 4.383.905.000,00 19,2 22.790.097.843,00

1960 33.525.000,00 0,10 6.729.379.731,00 20,1 33.536.165.536,70

       Tabela 8 – Orçamentos do DHP, SGVO e Prefeitura do Distrito Federal (valores em Cr$)
                              Fonte: Diário Oficial da Prefeitura do Distrito Federal

 Ao  anal isar  estes  orçamentos  se  ver i f ica  uma  tendência  de  aumento 
dos  custos  de  manutenção  dos  conjuntos.  Inaugurado  em  1950,  o  CRPMM 
beirava  os  dez  anos  de  uso  e  precisava  de  reformas  que  Sá  Freire  autor iza. 
Concomitantemente,  o  Departamento  buscava  seguir  o  plano  or igina l  de 
ampl iação  de  suas  obras  por  toda  a  cidade.  Não  se  pode  descrever  com 
precisão  sua  conformação  arquitetônica,  ou  mesmo  a  que  ponto  estas 
propostas  foram  concret izadas,  mas  sem  dúvida  os  quatro  conjuntos 
incluídos  nestes  orçamentos  demonstram  a  intenção  de  expansão  do 
programa  do  DHP.  A  maior ia  deles  se  s ituava  na  zona  norte  do  Rio: 
Mangueira,  I lha do Governador,  Realengo,  e Amorim.  Outro fator  importante 
é  a  constatação  que   Departamento  cogitou  a  construção  de  conjuntos  de 
casas  populares,  como  as  240  indicadas  no  orçamento  de  1956.  A 
ambicionada  ampl iação  de  ações  v inha  acompanhada  de  novos  conceitos  e 
propostas.  Muito  provavelmente,  dada  a  ausência  de  documentos 
comprobatór ios,  todas  estas  propostas  f iguraram  apenas  nas  páginas 
orçamentár ias  do  Distr i to  Federal.  Os  próximos  orçamentos  do  DHP já  serão 
elaboradas  pelo  Governo  do  Estado  da  Guanabara.  Ao  anal isar  a  sér ie  de 
orçamentos  se  pode  constatar  que  as  seguidas  trocas  de  Prefeitos 
prejudicou  o  Departamento.  A  pr ior idade  orçamentár ia  var iou  muito  de  uma 
administração para outra o que dif icultou o planejamento em longo prazo.

4. Lacerda e o final do DHP:

O  dia  21  de  abri l  de  1960  marca  a  inauguração  de  Bras í l ia,  pelo 
Pres idente  Juscel ino  Kubitschek.  A  transferência  do  Distr i to  Federal  trouxe 
modif icações na estrutura administrat iva  do Rio de Janeiro.  Com o intuito de 
solucionar  os  problemas  f inanceiros  da  cidade  foi  cr iado  o  Estado  da 
Guanabara,  que  permit ia  que  o  município  recolhesse  impostos  de  âmbito 
estadual  e  municipal.  Foi  nomeado então,  como Governador  Provisór io,  José 
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Rodrigues  Sete Câmara F i lho,  cujo mandato  terminaria  com a posse do  novo 
governo,  a  ser  ele ito  em  3  de  outubro  de  1960.  Desta  eleição  part ic iparam 
Tenório  Cavalcant i ,  Ângelo  Mendes  de  Morais,  Sérgio  Magalhães  e  Carlos 
Lacerda, que a venceria por estreita margem de votos.

Empossado  no  dia  5  de  dezembro  de  1960,  Lacerda  in ic ia  um 
processo  de  ampla  reforma  administrat iva  que  visava  a  descentral ização,  a 
desburocrat ização  e  a  ot imização  da  máquina  administrat iva.  Em  9  de 
dezembro  de  1960,  através  do  Decreto  n°  297,  ele  adota  as  pr imeiras 
medidas  da  reforma.  Cr iava  a  Coordenação  dos  Serviços  Socia is ,  a  cargo  de 
José  Artur  Alves  da  Cruz  Rios,  que  responderia  provisor iamente  pelas 
atr ibuições  da  futura  Secretar ia  Geral  da  Saúde  e  da  Ass istência  Socia l .  A 
administração  de  Rios  se  caracter izou  pelo  apoio  a  cr iação  de  diversas 
Associações  de  Moradores  de  Favelas,  o  que  representou  “o  único  período 
de  diá logo  aberto  entre  os  favelados  e  o  governo” 6 5 .  Dentre  os  órgãos  sob 
sua  supervisão  estava  o  Departamento  de  Habitação  Socia l .  Com  este 
decreto  Lacerda  rat i f ica  uma posição  que ele  já havia  exposto na Batalha do 
Rio:  a  questão  da  habitação  popular  estava  vinculada  à  ass istência  socia l . 
Dentre  os  s ignatár ios  deste  decreto,  que  antecipa  o  f inal  do  DHP,  estava  o 
Secretár io  de  Obras  da  Guanabara  Antonio  Arl indo  Laviola,  o  pr imeiro 
Diretor do Departamento.

Carmen Portinho deixa a Diretoria .

O  Decreto  297  revelava  que  os  conceitos  defendidos  pelo  DHP,  ao 
longo  de  seus  quase  15  anos  de  existência,  não  coincidiam  com os  do  novo 
Governador.  A  incompatibi l idade  foi  de  ta l  ordem,  que  Carmen  Port inho  foi 
exonerada  logo  nas  pr imeiras  semanas  da  administração  Lacerda.  No  dia  21 
de  dezembro,  Lacerda  nomeia  Stel io  Emanuel  de  Alencar  Roxo  para  exercer 
o  cargo  de  Diretor  do  DHP,  que  trabalhava  no  Departamento  de  Urbanismo. 
Lacerda  construiu  sua  f igura  pol í t ica,  imprimindo  um  discurso  fortemente 
ant icomunista.  Carmen  já  t ivera  problemas  devido  às  suas  posições 
pol í t icas,  desde  a  época  de  Mendes  de  Morais,  quando  a  acusaram   de  ser 
uma  at iv ista  comunista.  Naquela  época  fora  necessária  a  intervenção  do 
Cônego  Távora,  membro  da  Fundação  Leão  XII,  junto  ao  Prefeito  e  ao 
Secretár io  Marques  Porto 6 6 .  O  DHP e em especia l  a  sua Diretora  eram vistos 
como  s impatizantes  das  causas  comunistas,  o  que  para  Lacerda  era 
intolerável.  Segundo  Stel io  Roxo,  o  Governador  “não  via  com  bons  olhos  a 
equipe  da  Carmen  e  do  Reidy”.  O  Departamento  foi  completamente 
esvaziado  de  suas  atr ibuições.  A  ponto  do  Governador  determinar,  em  abri l 
de  1961,  que  o  DHP  recolhesse,  transportasse  e  guardasse  os  mater ia is 
resultantes  de  demol ições  de  imóveis  da  Prefeitura.  Pouco  antes  de  ser 
afastada,  Carmen  recebeu  ordens  do  Governador  para  que  jogasse  fora  o 
arquivo  do  DHP.  Segundo  Anna  Augusta,  a  Diretora  at irou  o  arquivo  no 
incinerador  do  prédio.  Carmen  pede  uma  l icença  especia l ,  afastando-se 
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totalmente  do  Departamento.  Chegava  ao  f im  o  mandato  daquela  que 
comandara por 13 anos o DHP.

Roxo  assume  um  DHP  sem  recursos,  infra-estrutura  e  apoio  pol í t ico. 
Mesmo com a  saída  de  Port inho,  o  Departamento  ainda  t inha  dif iculdade  de 
obter  apoio  dos  altos  escalões  da  administração  municipal .  O  DHP  não 
possuía  v iaturas  em  condições  para  real izar  o  trabalho  de  vistor ias, 
executado  pelos  serviços  de  f iscal ização.  Roxo  sol ic i tou  então,  ao 
Governador,  a  aquis ição  de  duas  v iaturas,  com  o  que  Lacerda  concordou. 
Contudo,  o  Superintendente  de  Transportes,  o  Coronel  Fontenel i ,  dif icu ltava 
a  entrega  das  mesmas.  O  própr io  Secretár io  Artur  Rios,  se  reuniu  com 
Fontenel i  na  tentat iva  de  agi l izar  o  processo.  Nesta  reunião,  Rios  descobre 
que  o  que  atrasava  a  entrega  das  v iaturas,  era  a  desconf iança  de  que  Roxo 
também  t ivesse  l igações  com  os  comunistas.  Segundo  palavras  do  própr io 
Roxo,  boa  parte  do  Governo  Lacerda  compart i lhava  da  seguinte  def in ição: 
“Era arquiteto,  era comunista”.

DHP %EGB SEVO %EGB EGB

1962 157.905.000,00 0,23 13.566.873.672,00 20,6 65.705.185.093,00

               Tabela 9 – Orçamento do DHP, SEVO e Estado da Guanabara (valores em Cr$)
                               Fonte: Diário Oficial da Prefeitura do Distrito Federal

Foi  dentro  deste  contexto  pol í t ico  que  se  elaborou  o  orçamento  para 
1962,  o  últ imo  do  DHP.   O  orçamento  previa  quase  Cr$  2  milhões  para 
serviços  de  manutenção  do  Pedregulho,  o  que  representava  1,2%  do 
orçamento  do  DHP  de  Cr$  157.905.000,00.  Para  a  conclusão  do  Pedregulho 
foram dest inados Cr$ 25 milhões,  para o Vi la  Isabel  Cr$ 50 milhões  e para o 
Gávea  estavam previstos  Cr$  60  milhões.  Para  a  segunda  etapa  do  Paquetá 
foram dest inados  Cr$  20  milhões.  Mas  prat icamente  o  dobro  de  recursos  foi 
dest inado para  duas  obras  real izadas  pela  Secretar ia  de  Saúde e Ass istência 
socia l .  Para  a  construção  de  “habitações  em blocos  gigantes  de  concreto  no 
Parque  Proletár io  de  Amorim”,  e  cont inuação  de  construções  “em madeira  e 
alvenaria,  urbanização  e  obras  complementares  nos  Parques  Proletár ios,  a 
f im de promover  a  erradicação  de favelas”,  foram alocados  Cr$ 240 milhões. 
Levando-se  em  conta  que  das  verbas  dest inadas  à  cont inuação  dos 
conjuntos  do  DHP,  apenas  às  dedicadas  ao  Pedregulho  foram  ut i l izadas, 
percebe-se  que  não  era  mais  o  DHP  o  órgão  habitacional  da  Prefeitura.  Em 
seu  últ imo  ano  de  existência,  a  pr incipal  at iv idade  do  DHP  foi  a  conclusão 
do bloco A do seu pr imeiro  conjunto,  o CRPMM.

Ainda  s im,  houve a  tentat iva  de  aproximar  o  SERFHA-Serviço  Especia l 
de  Recuperação  de  Favelas  e  Habitação  Anti-higiênicas-  do  DHP.  O 
Estat íst ico  Manoel  Adolfo  Correa  da  Cunha,  foi  des ignado  para  l igar 
tecnicamente  os  dois  órgãos.  Dentro  deste  programa,  os  Arquitetos  José 
Henrique  Rudge  Rodrigues  e  Pedro  Paul ino  Guimarães  foram  designados 
para  projetarem  os  Conjuntos  Residencia is  da  Praia  do  Pinto,  Vi la  Vintém  e 
Vigário  Geral.  Após  a  conclusão  dos  Estudos  Prel iminares  do  Conjunto  da 
Praia do Pinto,  fo i  autor izada a elaboração do projeto execut ivo,  tendo como 
calcul istas  os  Engenheiros  Manoel  Cunha  e  Carlos  Antonio  de  Carvalho 
Cabral.  O  bolet im  do  DHP n°  91,  do  dia  19  de  dezembro  de  1961,  sol ic i tava 
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ainda  que  fosse  dada  pr ior idade  a  este  conjunto.  Foram  projetos  que 
acabaram não sendo construídos pelo DHP.

A conclusão do Bloco A do Pedregulho .

Apesar de contrár io  à atuação do DHP,  Lacerda estava interessado em 
concluir  o  Bloco  A do Pedregulho.  Os  conjuntos  habitacionais  construídos  no 
seu  Governo,  em muito  se  difer iam dos  projetados  pelo  DHP.  Dentro  de  seu 
plano  de  erradicação  das  favelas,  que  não seguia  as  propostas  defendidas  à 
época  da  Batalha  do  Rio,  foram  construídos  os  Conjuntos  da  Cidade  de 
Deus,  Vi la  Kennedy,  Vi la  Al iança  e  Vi la  Esperança.  Todos  estes  conjuntos 
foram f inanciados  pelo  governo  norte-americano  e  t inham por  caracter íst ica 
o  baixo  padrão  construt ivo,  v isando  baixar  custos  e  a  longa  distância  dos 
locais  de  trabalho.  Uma  diferença  tremenda  em  relação  à  af irmativa  do 
vereador  que  doze  anos  antes  diz ia  a  respeito  da  Batalha:  “não  se  tratará 
de  nenhum  modo  de  acabar  com  as  favelas,  no  sent ido  de  acuar  os 
favelados”.  Era  portanto,  o  Bloco  A  do  Pedregulho   a  ant ítese   do   que 
Lacerda   real izou   no   campo   habitacional.  Mesmo   ass im   ele  press ionou 
Roxo para acelerar  a  conclusão das obras: “Quando é que nós vamos poder

       F ig.  20 - Vista Aérea do CRPMM, com Bloco A em construção.
Fonte: BONDUKI, Nabi l  (org.).  Affonso Eduardo Reidy.  L isboa, Editora  Blau,

             Inst i tuto L ina Bo e P.  M. Bardi,  2000.

ocupar  o  Pedregulho?”.  O  Governador  sabia  do  peso  pol í t ico  que  a  entrega 
de  um apartamento  t inha.  Tanto  que,  após  a  conclusão  do  Bloco  A,  Lacerda 
manda  seu  f i lho  sol ic i tar  a lguns  apartamentos  à  Ass istente  Socia l  Anna 
Augusta,  a  responsável  pela  seleção  dos  futuros  moradores.  Fato 
semelhante,  a l iás,  já  havia  ocorr ido  com  o  Prefeito  Mendes  de  Morais  que 
sol ic i tara dez apartamentos para s i ,  quando da inauguração do Conjunto.  Em 
ambas  as  s ituações  Anna  se  valeu  de  seu  bem  elaborado  trabalho  de 
pesquisa,  que servia  de parâmetro para a escolha dos locatár ios,  para  evitar 
o  uso  pol í t ico  do  Conjunto.  Deste  modo,  v isando  concluir  o  Bloco  A,  foram 
contratados os seguintes serviços:
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-  Obras  de  Conservação  dos  Conjuntos  Residencia is  em 
funcionamento.  Contrato  ass inado  entre  o  Estado  da  Guanabara  e  a 
Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda,  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  14  de 
janeiro  de  1961.  As  obras  foram def in it ivamente  aceitas  em 21  de  setembro 
de  1962.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  120  dias,  e  o  valor 
contratado foi  de Cr$ 945.000,00.

-  Acabamento  no  Bloco  A.  Contrato  ass inado  entre  o  Estado  da 
Guanabara  e  a  Construtora  Lobão  Fi lho  Ltda,  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no 
dia  24  de  julho  de  1961.  As  obras  foram  def in it ivamente  aceitas  em  21  de 
setembro  de  1962.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  150  dias,  e  o 
valor contratado foi  de Cr$ 2.850.000,00.

 O  bolet im  n°  34,  que  informava  a  aceitação  def in it iva  das  obras  dos 
Conjuntos,  fo i  a  últ ima  publ icação  encontrada  do  DHP.  Faziam  parte  da 
Comissão de Aceitação  Def in it iva  os Arquitetos  Hugo Braga Soares  da Cunha 
e  José  Henrique  Rudge  Rodrigues,  e  o  Engenheiro  Carlos  Antonio  de 
Carvalho Cabral.  Para Roxo, a conclusão do Bloco A foi  pr incipal  fe ito de sua 
administração:  “mesmo  com  poucos  recursos,  concluímos  o  Pedregulho  e 
entregamos  as  habitações  a  funcionários  de  baixa  renda  do  Governo”.  A 
aceitação destas obras, fo i  também o últ imo ato of ic ia l  do DHP.

ANO Valor  Contratado

1961 3.795 .000 ,00

    Tabela 10 – Valores contratados para o Pedregulho no Governo Lacerda.
     Fonte: Diár io Of ic ia l  da Prefeitura  do DF. Valores em Cruzeiros.

Instruções para Locação de Imóveis do DHP.

Enquanto  obras  do  Bloco  A  eram concluídas,  o  Serviço  Socia l  do  4HP 
sob  a  coordenação  de  Anna  Augusta,  elaborava  em  1961,  instruções  para 
bal izar  a  locação  dos  imóveis  do  Departamento  a  funcionários  estaduais. 
Estes  deveriam  se  inscrever  no  Serviço  Socia l  do  DHP  para  que  pudessem 
ser   aval iados.  Após  cinco  dias  t inha  in íc io  a  pesquisa  sócio-habitac ional. 
Não  poderiam  se  candidatar  funcionários  com  menos  de  2  anos  de  serviço 
no  Estado.  Também  deveriam  possuir  recursos  capazes  de  garant ir  a 
averbação do imóvel,  o que representava  mudança conceitua l  em relação às 
locações  mais  ant igas,  que  buscavam  atender  aos  funcionários  mais 
carentes.

Cada  candidato  era  aval iado  em três  aspectos:  a  condição  famil iar;  o 
tempo  de  serviço  e  o  valor  do  salár io;  a  condição  de  habitabi l idade.  Em 
termos  gerais,  estas  instruções  pr iv i legiavam  o  funcionário  casado,  pai  de 
cr iança  menor  de  7  anos,  com  mais  de  v inte  anos  de  funcional ismo,  de 
renda  mais  baixa.  Do  ponto  de  vista  da  habitabi l idade,  t inham  vantagem 
aqueles  que  morassem  em  favelas,  cort iços  e   res idências  em  precárias 
condições de segurança.  Foi  cr iado um índice de acomodação que se obt inha 
a  part ir  da  diferença  do  número  de  membros  da  famíl ia,  pela  soma  do 
número  de  salas  com  o  de  quartos.  A  instrução  favorecia  as  famíl ias  com 
f i lhos  maiores  de  7  anos  de  sexos  diferentes,  pois  entendia  ser  desejável  a 
acomodação  dos  mesmos em quartos  separados.  Os  funcionários  despejados 

82



por  ação  judic ia l  também  t inham  preferência,  ass im  como  os  ex-
combatentes,  moradores  de  habitação  emergencia l  e  as  famíl ias  que  viv iam 
em  habitações  separadas.  Por  outro  lado,  estavam  em  desvantagem  os 
propr ietár ios  de  casa  própria,  barracos  ou  terreno.  As  famíl ias  com  TV, 
aparelho de som e geladeira  também f icavam em segundo plano. 

Os  funcionários,  que  já  estavam inscr itos  para  conjuntos  res idências, 
ser iam  reaval iados  dentro  dos  novos  cr i tér ios,  mas  com  vantagem  em 
relação  aos  novos  inscr itos.  Deste  modo,  o  DHP  tornava  mais  objet ivos  os 
cr i tér ios  de  locação  dos  seus  imóveis,  diminuindo  a  inf luência  pol í t ica  na 
escolha  dos  locatár ios.  Todas  as  locações  do  Bloco  A  deveriam  respeitar  as 
normas desta instrução.

Os novos estatutos da Fundação Leão XIII .

Ao  ret irar  as  atr ibuições  do  DHP,  Lacerda  necess itava  de  um  novo 
órgão  habitacional  que  pudesse  executar  o  plano  de  Habitação  Popular  do 
Estado,  especia lmente  as  ações  relacionadas  às  favelas.  Ao mesmo tempo,  a 
Fundação  Leão  XIII  passava  por  dif iculdades  f inanceiras.  Roxo  e  o 
Secretár io  Artur  Rios  propuseram ao  Governador,  que  o  Estado  assumisse  a 
administração  da  Fundação,  através  do  Serviço  Socia l  do  Estado.  Nesta 
época,  Roxo  já  era  Pres idente  da  Fundação,  o  pr imeiro  que  não  era  padre 
catól ico.  F inalmente,  em 7 de julho de 1962, Lacerda promulga o Decreto  n° 
1041  que  aprovava  os  novos  estatutos  da  Leão  XIII.  Em  relação  à  proposta 
or igina l  de Dutra,  o  novo estatuto ampl iava as  atr ibuições  da Fundação,  que 
cont inuava a ter por  f inal idade “prestar  ampla  ass istência  socia l  e  f inanceira 
aos  moradores  das  favelas  e  de  modo  geral  aos  res identes  em  habitações 
ant i-higiênicas”.

Contudo  sua  atuação  não  se  restr ingir ia  mais  à  Ass istência  Socia l . 
Competia  à  Leão XIII  “o  estudo dos  problemas  de  habitação,  pr incipalmente 
do  t ipo  favela,  bem como o  planejamento  e  execução,  em coordenação  com 
outros  órgãos  estaduais  ou  não,  de  suas  soluções”.  Ou  seja  a  Fundação 
tornava-se  o  órgão  habitac ional  de  Lacerda.  O novo estatuto  permit ia  que  o 
Governador  da  Guanabara  controlasse  o  Conselho  Curador  e  a  Diretor ia,  já 
que  a  maior ia  dos  seus  membros  era  nomeada  por  ele.   Também  do  ponto 
de  vista  f inanceiro  havia  controle  pois,  a  maior  parte  dos  recursos  v inha  de 
dotações consignadas no orçamento do Estado. 

A  ata  da  reunião,  em  que  foi  votado  o  novo  estatuo,  registra  o 
discurso  onde Lacerda  af irmava  que a  Leão XIII  ser ia  o  instrumento  através 
do  qual  o  Estado procurar ia  resolver  os  problemas  habitacionais  das  favelas 
do  Estado  da  Guanabara.  Expl icava  como  se  daria  este  processo,  que  ser ia 
f inanciado pela USAID, Fundo do Acordo do Trigo,  que previa:

1-  Urbanização  completa  de  uma favela,  c itando  como exemplo  o  que 
estava  real izando  no  Morro  do  Vintém,  no  Realengo,  sendo  que  a  mão  de 
obra era dos próprios  favelados.

2-  Urbanização  e  construção  de  uma  favela  completa,  com  casas  de 
um quarto,  uma sala,  cozinha e banheiro,  com possibi l idade de aumento.

3-  Urbanização  de  uma  pequena  área  numa  favela,  sendo  que  a 
importância restante será empregada em várias favelas.
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Complementando  o  Decreto  de  julho,  Lacerda  promulga  o  Decreto 
1.162  em 30  de  agosto  de  1962.  Nele  def in iam-se  as  atr ibuições  do  Serviço 
Socia l  no  campo  da  habitação  popular.  Rat i f icava  que  a  Fundação  Leão  XII 
era  a  nova  responsável  pelas  ações  do  Estado  no  setor,  ext inguia  dois 
outros  órgãos  cujas  funções  se  sobrepunham:  o  Serviço  de  Recuperação  de 
Favelas  e  Habitações  Ant i-Higiênicas  –  SERFHA,  e  o  Serviço  de  Vi las  e 
Parques  que  passava  a  denominar-se  Serviço  Socia l  de  Favelas,  com  a 
atr ibuição  de  coordenar,  or ientar  e  controlar  as  at iv idades  do  Estado 
relacionadas às favelas.  

O  DHP,  que  ainda  estava  em  at iv idade,  sequer  foi  c i tado.  É  bem 
verdade  que  esta  at iv idade  é  cada  vez  menor.  Ao  longo  do  ano  de  1962, 
diversos  funcionários  do  DHP  foram  transfer idos  para  outros  setores  da 
administração  estadual.  Várias  são  as  obras  def in it ivamente  aceitas  neste 
período.  E  para  complementar  este  desprest ígio,  o  art igo  2°  em  seu 
parágrafo  3°  do  Decreto  de  30  de  agosto,  transfer ia  para  o  Montepio  dos 
Empregados  da  Guanabara  a  administração  dos  “diversos  t ipos  de  moradia 
pertencentes  ao  Estado”,  dentre  os  quais  os  conjuntos  do  DHP.  A  este 
respeito  um  outro  Decreto,  promulgado  um  dia  antes,  detalhava  melhor  a 
s ituação.

O Decreto N° 1.165 de 29 de Agosto de 1962: o fim do DHP .

Dest itu ído  de  suas  atr ibuições  como  órgão  executor  da  pol í t ica 
habitacional,  restava  se  def in i r  o  que  fazer  com  os  Conjuntos  Residencia is 
em  funcionamento.  Lacerda  resolve  esta  questão  através  do  Decreto  1.165, 
onde  transfere  para  o  Montepio  dos  Empregados  do  Estado  da  Guanabara  a 
administração  dos  Conjuntos  Residencia is  construídos  pelo  DHP. 
Determinava que o custo administrat ivo dos conjuntos passava a ser rateado 
entre  os  locatár ios,  mas  o  Estado  ainda  ser ia  responsável  pela  manutenção 
das áreas comuns.

Tornava-se  o  Departamento  de  Habitação  Popular  uma  espécie  de 
espectro  dentro  da  Administração  Estadual.  Contando  com  poucos 
funcionários,  sem  qualquer  atr ibuição,  v isto  que  não  era  mais  um  órgão  de 
projeto  e  execução  de  habitações,  não  administrava  mais  sequer  os 
conjuntos  por  ele  projetados,  e  tampouco  real izava  o  trabalho  de 
f iscal ização  e  emissão  de  l icenças  proletár ias,  atr ibuição  transfer ida  para  o 
Departamento  de  Edif icações.  Era  o  f im  do  DHP,  o  f im  de  uma  metodologia 
de trabalho que ser ia abandonada pelas administrações seguintes.

A criação da COHAB e a nova Fundação Leão XIII .

A  reforma  administrat iva  de  Lacerda  f inalmente  foi  def in ida  pela  Lei 
n°  263  de  24  de  dezembro  de  1962.  Dentre  outras  medidas  ela  cr ia  a 
Secretar ia  de  Serviços  Socia is  cujas  atr ibuições  eram:  Recuperação  e 
Orientação  Socia l ,  Ass istência  ao  Menor,  Ass istência  à  População 
Desfavorecida  e  Habitação  Popular.  A  Secretar ia  era  composta  por  três 
órgãos  pr incipa is:  o  Departamento  de  Orientação  Socia l;  o  Departamento  de 
Ass istência ao Menor; o Departamento de Recuperação de Favelas.
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No  bojo  da  reforma  também  foi  cr iada  a  Companhia  de  Habitação 
Popular  do  Estado  da  Guanabara  –  COHAB.  Tratava-se  uma  empresa  de 
ut i l idade  públ ica,  de  capita is  mistos,  públ icos  (no  mínimo  51%  do  capita l 
in ic ia l)  e  pr ivados,  organizada  dentro  da  Lei  das  Sociedades  Anônimas.  O 
Diretor  da  empresa  era  escolhido  pelo  Governador.  O  art igo  168  da  Lei  da 
Reforma  ext ingue  ou  altera  os  órgãos  e  ent idades  absorvidas  pela  COHAB, 
mas  não  cita  quais.  Com  a  reforma,  o  Departamento  de  Habitação  Popular 
desaparece da estrutura administrat iva do Estado da Guanabara.

Foi  através  da  COHAB  que  Lacerda  empreendeu  seu  programa 
habitacional,  f inanciado  com  recursos  do  Fundo  do  Trigo.  Os  pr imeiros 
conjuntos,  formados  por  casas  isoladas,  receberam  moradores  de  doze 
favelas  da  Zona  Sul  do  Rio  de  Janeiro 6 7 .  Foi  um  dos  maiores  planos  de 
erradicação  de  favelas,  jamais  apl icados  na  cidade.  Os  conjuntos  por  sua 
vez,  eram  distantes  das  favelas  erradicadas,  o  que  gerou  o 
descontentamento  entre  os  favelados.  Boa  parte  destes  conjuntos  foi 
habitada  sem  estarem  concluídos  os  serviços  de  infra-estrutura.  Durante  a 
remoção  da  Favela  do  Morro  do  Pasmado,  na  zona  Sul  do  Rio,  ocorreu  um 
incêndio  de  causa  ignorada  que  destruiu  completamente  a  favela 6 8 .  Na 
eleição  de  1965,  o  candidato  de  Lacerda  ao  Governo  do  Estado  sofreu  uma 
derrota  esmagadora  nos  conjuntos  por  ele  construídos.  O cr iador  da Batalha 
do Rio,  ao assumir  o  Governo e ter  o  poder  de implementar  suas idéias,  não 
seguiu os pr inc ípios  que defendia 14 anos antes.

A  cr iação  da  COHAB  se  deu  apenas  6  meses  depois  da  alteração  do 
estatuto,  que   transformara  a  Fundação  Leão  XIII  em  órgão  habitacional , 
responsável  pela  implementação  do  programa  do  Fundo  do  Trigo.  Em  julho 
de  1963  o  estatuto  da  Fundação  foi  novamente  alterado.  Com  ele  a  Leão 
XIII  volta  a  ser,  precípuamente,  um  órgão  de  Ass istência  Socia l ,  focando 
suas ações nas favelas e no auxí l io  ao menor desamparado 6 9 .  

Todas  estas  alterações,  que  Lacerda  promoveu  nos  órgãos 
habitacionais,  mostram  como  ele  não  possuía  uma  pol í t ica  habitacional 
def in ida  ao  assumir  o  Estado.  Isto  torna  ainda  menos  compreensível  a  força 
e  a  determinação  com  que  ele  ext ingue  o  DHP.  Mesmo  sem  ter  c lareza  do 
que  far ia,  sua  intervenção  no  Departamento  foi  pr ior i tár ia,  sendo  um  dos 
pr imeiros  atos  do  seu  Governo.  De  fato  uma  hipótese  provável  para  a 
ext inção  do  DHP,  ser ia  a  suposta  l igação  dos  seus  pr inc ipais  membros  com 
os comunistas.  É bom lembrar que o ant icomunismo cresceu no Bras i l  após o 
f inal  da  II  Guerra  Mundial .  Este  movimento  f icou  ainda  mais  forte  depois  da 
Revolução  Cubana  ter  implementado  um  regime  comunista  na  I lha 
car ibenha,  o pr imeiro  de toda a América.  O próprio  f inanciamento da USAID, 
67 BRITTO, Alfredo. Habitação popular: inventario da ação governamental. Rio de Janeiro,
Finep/Projeto, 1983. 
68 CPDOC FGV. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro pós-1930.2ª Edição. Rio de Janeiro: Editora 
FGV. 2000.
69 A Fundação Leão XII administrou o Pedregulho e Paquetá. Em 26 de setembro de 1978, a 
Fundação firma um Termo de Transferência de Administração dos Conjuntos Prefeito Mendes de 
Morais e Paquetá com a CEHAB-RJ. Como o Decreto  “N” n° 207 de 4 de junho de 1964 havia 
determinado que a Fundação administrasse o Ginásio, o Vestiário e a Piscina, eles permaneceram 
sob a responsabilidade da Leão XIII. Em 18 de novembro de 1988,estes elementos do Conjunto são 
transferidos para a administração municipal. O Posto de Saúde e o Mercadinho deram origem ao 
Centro Comunitário Jayme Câmara, que é administrado pela Leão XIII até hoje, estando em péssimo 
estado de conservação.
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deve  ser  entendido  dentro  deste  contexto.  Também  deve  ser  considerado 
que  Lacerda  não  concordava  com  o  programa  habitacional,  e  o  elevado 
padrão  construt ivo  do  DHP.  Mas,  apesar  disso,  ele  concluiu  o  Bloco  A 
seguindo  as  especif icações  de  Reidy  que acompanhou a  obra  até  o  f inal.  De 
todo  modo,  o  programa  habitacional  que  Lacerda  implementou,  foi 
extremamente  antagônico  ao  do  DHP:  baixo  padrão  construt ivo;  distância 
elevada da habitação  para o trabalho;  as habitações  eram vendidas.  Lacerda 
sempre  considerou  inadequado  o  trabalho  do  DHP  e  desde  a  época  da 
Batalha,  s implesmente  desprezava  sua  part ic ipação  na  solução  do  problema 
habitacional  car ioca.  Por  tudo  isto,  logo  que  assumiu  o  Governo  do  Estado, 
Lacerda  promoveu  o  gradual  desmonte  do  Departamento,  que culminou  com 
sua completa  ext inção. 

5. Conclusão:

Espec i f i cação  (1) Qtd.
19/04/50

Cruze i ro(1)
06/2004
Rea l (2) Var%

Escavação 400 m³ 6.000 ,00 7 .652 ,00

Concre to  magro  1 :4 :8 100 m³ 48.000 ,00 59.650 ,00

Concre to  Armado,  Forma,
fe r ragem e  escoramento 300 m³ 990.000 ,00 287.469 ,00

A lvenar ia  de  15 3 .000m² 195.000 ,00 25.740 ,00
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Emboço,  reboco  e  chap isco   7 .500m² 262.500 ,00 195.825 ,00

Emboço  –  ex te r iores 1 .500m² 60.000 ,00 30.030 ,00

Ladr i lho H idráu l i co  p iso 330 m² 29.700 ,00 21.500 ,00

Ladr i lho  H idráu l i co  parede 370 m² 37.000 ,00 24.500 ,00

Marmor i te 300 m² 84.000 ,00 7 .000 ,00

Taqueamento  (Peroba) 1 .000m² 80.000 ,00 41.300 ,00

Cober tura( f i rbroc imento) 1 .800m² 240.000 ,00 86.400 ,00

Ca iação 7 .000m² 250.000 ,00 40.000 ,00

Óleo 2 .200m² 35.000 ,00 8 .000 ,00
E lemento  vazado  630 m² 77.000 ,00 33.000 ,00

P lacas  de  concre to  p iso 560 m² 28.000 ,00 11.500 ,00
Afagamento  e Enceramento

 De taco  de  made i ra 1 .000m² 20.000 ,00 13.000 ,00

Ca ixa D ’água  1.000 l i t ros 29 und.  20 .300 ,00 9 .000 ,00

Total 2.462.500,00 901.566,00 36,61

Tabela 11 – Conversão dos valores de abri l  de 50 para maio de 2004
(1) Quadro comparat ivo da concorrência para o CRP em 19 de abri l  de 2004
(2) Cotações da Class if icação PINI de maio de 2004, para o Rio de Janeiro. 

in Construção e Mercado n° 36, de julho de 2004.

A  tabela  acima  faz  uma  comparação  entre  alguns  dos  valores 
apresentados  na  concorrência  para  a  construção  do  Conjunto  Residencia l 
Paquetá  em  abri l  de  50,  e  os  valores  atuais,  conforme  as  Cotações  da 
Class if icação PINI de maio de 2004. Da concorrência foram usados os preços 
da  Companhia  Nacional  de  Construções  Civ is  e  Hidrául icas.  Ao  se  fazer  a 
somatória  dos  valores  de  ambas  s ituações,  se  ver i f ica  que  a  conversão  do 
Cruzeiro  da época para o Real  atual,  corresponde em média  a um percentual 
de 36,6%. Deste modo cr iamos um índice capaz de gerar uma est imativa dos 
custos  dos  Conjuntos  do  DHP,  para  os  dias  de  hoje.  Nas  tabelas  a  seguir, 
também  foram  ut i l izados  os  índices  inf lac ionários  medidos  pelo  IGP-DI,  de 
janeiro  de  48  a  dezembro  de  61.  Certamente  estas  est imativas  merecerão 
revisões que lhes ofereçam uma maior precisão.

Data Va lor  Cr$ Va lor  2004 R$ Pre fe i to Va lor  Parc ia l
28/05/48 3.090 .000 ,00 1 .277 .170 ,00 Mendes  M.
28/07/48 789.000 ,00 326.112 ,00 Mendes  M.
26/08/48 6.017 .820 ,00 2 .487 .308 ,00 Mendes  M.
24/09/48 335.488 ,00 138.664 ,00 Mendes  M.
12/11/48 1.258 .332 ,00 520.098 ,00 Mendes  M.
8/12/48 5.868 .274 ,00 2 .415 .402 ,00 Mendes  M.

28/09/49 8.000 .000 ,00 3 .137352,00 Mendes  M.
17/10/49 500.000 ,00 194.547 ,00 Mendes  M. 19 .924 .661 ,00
9/11/49 798.332 ,00 303.526 ,00 Mendes  M.
2/12/49 964.600 ,00 353.043 ,00 Mendes  M.

10/03/50 235.090 ,00 86.042 ,00 Mendes  M.
28/04/50 2.120 .000 ,00 775.920 ,00 Mendes  M.
05/05/50 205.842 ,00 75.338 ,00 Mendes  M.
22/06/50 12.945 .600 ,00 4 .703 .285 ,00 Mendes  M.
06/09/50 1.304 .580 ,00 438.735 ,00 Mendes  M.
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21/09/50 467.300 ,00 157.155 ,00 Mendes  M.
27/11/50 240.000 ,00 78.589 ,00 Mendes  M.
12/12/50 7.600 .000 ,00 2 .456 .375 ,00 Mendes  M.
23/11/51 2.669 .000 ,00 2 .119 .936 ,00 J .  C .  V i ta l
17/12/51 1.030 .000 ,00  294 .285 ,00 J .  C .  V i ta l 5 .089 .302 ,00
23/06/52 9.954 .812 ,00 2 .675 .081 ,00 J .  C .  V i ta l
28/11/52 1.505 .587 ,00 385.076 ,00 D.  Cardoso
12/08/53 3.649 .345 ,00 825.500 ,00 D.  Cardoso 2 .095 .798 ,00
3/12/53 4.218 .110 ,00 885.222 ,00 D.  Cardoso

29/12/54 9.641 .118 ,60 1 .611 .255 ,00 A l im Pedro
23/06/55 4.888 .500 ,00 780.283 ,00 A l im Pedro 2 .822 .650 ,00
20/12/55 2.900 .000 ,00 431.112 ,00 A l im Pedro
5/01/57 167.800 ,00 19.192 ,00 N.  de  L ima

10/01/57 1.000 .000 ,00 114.375 ,00 N.  de  L ima
19/10/57 1.000 .000 ,00 113.805 ,00 N.  de  L ima 982.306 ,00
5/11/57 148.800 ,00 16.752 ,00 N.  de  L ima

10/06/58 6.905 .150 ,00 718.182 ,00 N.  de  L ima
4/10/58 3.663 .420 ,00 344.327 ,00 Sá Fre i re  

21/11/58 496.000 ,00 44.768 ,00 Sá Fre i re
17/12/58 99.980 ,00 8 .927 ,00 Sá Fre i re
6/01/59 99.190 ,00 8 .503 ,00 Sá Fre i re
6/01/59 7.819 .740 ,00 670.420 ,00 Sá Fre i re
9/01/59 50.000 ,00 4 .286 ,00 Sá Fre i re 1 .759 .424 ,00

23/01/59 1.417 .500 ,00 121.528 ,00 Sá Fre i re
5/11/59 7.998 .350 ,00 518.582 ,00 Sá Fre i re
7/11/59 45.000 ,00 2 .917 ,00 Sá Fre i re

18/11/59 99.000 ,00 6 .418 ,00 Sá Fre i re
21/11/59 443.400 ,00 28.748 ,00 Sá Fre i re
14/01/61 945.000 ,00 45.503 ,00 C.  Lacerda 167.660 ,00
24/07/61 2.850 .000 ,00 122.157 ,00 C.  Lacerda

Total 128.445.060,60 32.841.801,00 32.841.801,00
Tabela 12. Valores contratados para o Pedregulho,  est imados para

maio de 2004
Nas  três  reformas  executadas  no  conjunto  foram  gastos  R$ 

186.014,00  o  que  representa  apenas  0,56  %,  do  valor  total .  No  entanto,  o 
gasto  com  manutenção  alcançou  os  27%  do  total  contratado,  no  Governo 
Lacerda.  Se  subtrairmos  estes  valores  do  total  contratado,  chegamos  a  R$ 
32.655.787,00  gastos  diretamente  na  construção  do  Pedregulho.  Com  base 
nos  desenhos  já  publ icados  do  Pedregulho,  é  poss ível  est imar  que  a  área 
construída,  relat iva  as  obras  contratadas  na  tabela  acima,  at inja  cerca  de 
31.000,00  m²  ( incluídos  aí  todos  os  equipamentos  comprados  pelo  DHP).  O 
valor do metro quadrado do Pedregulho foi de aproximadamente R$ 1.050,

00.  Este  valor  se  just i f ica  pela  sof ist icação  da  construção  e  também 
pela  grande  área  urbanizada  e  ajardinada,  que  girava  ao  redor  dos  45.000 
m². Mesmo ass im ele representa o dobro do custo do metro quadrado de um 
edif íc io  de  habitação  popular  em  maio  de  2004,  que  gira  em  torno  dos  R$ 
550,00 7 0 .  Ao  se  div idir  o  valor  do  Conjunto  pelas  328  unidades  construídas, 
chegamos  a  um  custo  médio  de  R$  100.127,00  por  apartamento, 
extremamente  elevado  para  o  padrão  atual  de  custos.  Este  valor  torna-se 
ainda  maior  quando  veri f icamos  que  os  custos  do  terreno  não  estão 
considerados,  v isto pertencer  à PDF.

70 Custos Unitários PINI de Edificações (R$/m²). in Construção Mercado n° 57. PINI Revistas, São Paulo, 
julho de 2004.
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Mendes  de  Morais  foi  o  Prefeito  que  mais  invest iu  no  Pedregulho, 
respondendo  por  mais  de  60  %  dos  valores  contratados.  Foi  durante  sua 
administração  que  todos  os  equipamentos  e  serviços  do  conjunto  foram 
instalado,  o que acabou ref let indo neste percentual .  

Data Va lor  Cr$ Va lor  2004 R$ Prefe i to Va lor  Parc ia l
15/05/50 2.943 .350 ,00 1 .077 .266 ,00 Mendes  M. 1 .077 .266 ,00
11/01/52 2.248 .470 ,00 621.086 ,00 J .  C .  V i ta l
28/11/52 97.840 ,00 25.024 ,00 J .  C .  V i ta l 646 .110 ,00

Total 5.289.660,00 1.723.376,00 1.723.376,00
Tabela 13. Valores contratados para o Conjunto Residencia l  Paquetá, 

est imados para maio de 2004

O  Conjunto  Residencia l  Paquetá,  que  possuía  cerca  de  1800  m²  de 
área  construída,  foi  mais  barato  que  o  Pedregulho.  O  preço  do  metro 
quadrado  caiu  para  R$  957,00,  equivalente  ao  custo  de  uma  construção  de 
alto  padrão  em  maio  de  2004 7 1 .  Apesar  de  não  possuir  equipamentos 
especia is ,  como  lavanderia  mecânica,  fr igor í f ico,etc. . . ,  em  Paquetá  foi 
mantido  o  mesmo  padrão  de  acabamentos  do  Pedregulho.  Além  disto, 
também  havia  uma  grande  área  ajardinada,  contando  inclus ive  com  uma 
quadra  pol iesport iva.  Mas  ao  anal isarmos  o  custo  de  cada  unidade, 
ver i f icamos  uma  queda  mais  s ignif icat iva:  cada  apartamento  em  Paquetá 
custou 36% menos que os do Pedregulho,  ou seja R$ 63.828,00.

Também no caso de Paquetá foi  Mendes de Morais  quem mais  invest iu 
no  conjunto,  com 62,5% do  total  contratado.  O  restante  foi  complementado 
por João Carlos Vita l .

Data Va lor  Cr$ Va lor  2004 R$ Pre fe i to Va lor  Parc ia l
11/03/52 6.432 .333 ,00 1 .747 .760 ,00 J .  C .  V i ta l 4 .525 .662 ,00
6/12/52 10.967 .400 ,00  2 .777 .902 ,00 J .  C .  V i ta l

25/05/53 6.964 .785 ,00 1 .691 .513 ,00 D.  Cardoso 1 .691 .513 ,00
5/07/55 2.264 .000 ,00 357.165 ,00 A l im Pedro

16/11/55 2.437 .560 ,00 363.548 ,00 A l im Pedro 720.713 ,00
10/01/56 289.800 ,00 42.308 ,00 Sá Lessa 42.308 ,00
7/08/56 9.942 .400 ,00 1 .263 .513 ,00 N.  de  L ima 2.079 .777 ,00

10/01/58 7.451 .200 ,00 816.264 ,00 N.  de  L ima
12/08/59 2.939 .200 ,00 207.313 ,00 Sá Fre i re 207.313 ,00

Total 49.688.678,00 9.267.286,00 9.267.286,00
Tabela 14. Valores contratados para o Conjunto Residencia l  Marquês de 
                   São Vicente,  est imados para maio de 2004
            *Falta o valor do contrato de 20 de setembro de 1956.

Data Va lor  Cr$ Va lor  2004 R$ Pre fe i to Va lor  Parc ia l
16/03/50 1.745 .600 ,00 638.889 ,00 Mendes  M. 930.189 ,00
24/02/51 942.350 ,00 291.300 ,00 Mendes  M.
24/12/53 9.872 .625 ,00 2 .071 .892 ,00 D.  Cardoso 2 .071 .892 ,00
18/01/55 3.596 .766 ,00 590.321 ,00 A l im Pedro 590.321 ,00
09/08/56 9.942 .400 ,00 1 .263 .513 ,00 N.  de  L ima
20/09/56 4.961 .600 ,00 609.786 ,00 N.  de  L ima 1.926 .362 ,00
22/01/58 484.390 ,00 53.063 ,00 N.  de  L ima
05/08/59 2.616 .000 ,00 184.516 ,00 Sá Fre i re 184.516 ,00

Total 34.161.731,00 5.703.280,00 5.703.280,00

71 Ver Construção Mercado n° 57, pág. 70.
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Tabela 15. Valores contratados para o Conjunto Residencia l  V i la Isabel,  
                           est imados para maio de 2004

Os  Conjuntos  de  Vi la  Isabel  e  Marquês  de  São  Vicente,  não  foram 
terminados  pelo  DHP.  Torna-se  impossível  calcular  os  valores  das  unidades 
habitacionais  nos  dois  conjuntos.  Mas  cabe  ressaltar  a  importância  do 
Prefeito  João  Carlos  Vita l ,  no  Conjunto  Gávea.  Durante  sua  administração 
foram  apl icados  metade  de  todos  os  valores  contratados.  Já  no  Vi la  Isabel 
os  Prefeitos  Dulcídio  Cardoso  e  Negrão  de  L ima,  invest iram mais  de  70% do 
valor total .

Admin is t ração Ano   Va lor  Contratado  R$ %
Ânge lo  Mendes  de  Mora i s 47-51 21.932 .116 ,00 44,2

João  Car los  V i ta l 51-52 10.261 .074 ,00 20,7
 Du lc íd io  Cardoso 53-54 5.859 .203 ,00 11,8

A l im Pedro 54-55 4.133 .684 ,00 8 ,4
Franc i sco de  Sá Lessa 56  42 .308 ,00 0 ,08

Negrão  de  L ima 56-58 4.988 .445 ,00 10,1
Sá Fre i re  A lv im 58-60 2.151 .253 ,00 4 ,4
Car los  Lacerda 61-62 167.660 ,00 0 ,32

Total 49.535.743,00 100,0

Tabela 16. Valores contratados pelo DHP: comparat ivo entre Administrações 
                         Valores est imados para maio de 2004

Encravada  no  meio  do  período  democrát ico  ocorr ido  entre  o  f inal  do 
Estado  Novo  e  o  Golpe  Mi l i tar  de  1964,  a  experiênc ia  do  DHP  foi  das  mais 
s ignif icat ivas  ver i f icadas  no  Bras i l .  Foi  uma  ambiciosa  apl icação  dos 
pr incípios  desenvolv idos  pelas  vanguardas  européias  do  entre  guerras. 
Apesar  de  uma  atuação  restr i ta  ao  Distr i to  Federal,  a  pol í t ica  habitac ional 
desenvolv ida  pelo  DHP  contemplava  os  diversos  aspectos  que  envolvem  a 
questão  da  habitação.  Implantaram  no  Bras i l  um  novo  programa 
habitacional,  através  do  conceito  dos  Conjuntos  Residencia is  Autônomos, 
onde  o  habitar  incorporava  at iv idades  pouco  comuns  às  habitações 
convencionais:  o  lazer,  a  saúde,  a  educação,  etc.. .  Seu  corpo  teve  a 
capacidade  de  propor  soluções,  ao  mesmo tempo  arrojadas  e  pert inentes.  A 
grande maior ia  dos membros do DHP,  formou-se nas Univers idades  car iocas. 
Contudo vários  deles  v inham de outros  Estados  bras i le iros,  o  que demonstra 
a  importância  que  o  Rio  de  Janeiro  possuía  naquela  época.  A  proposta 
arquitetônica  elaborada  pelo  Departamento,  possuía  uma  estét ica 
desaf iadora.  As  implantações  dos  quatro  conjuntos  são  inovadoras,  cr iando 
um  paradigma  para  a  ocupação  da  acidentada  topograf ia  da  cidade  do  Rio 
de  Janeiro.  As  estruturas  não  se  furtaram a  cr iar  novos  desenhos  como nos 
casos  da  abobada do Conjunto Gávea,  ou  a  cobertura  em arco  do  ginásio  do 
Pedregulho.  Todo  o  repertór io  formal  caracter íst ico  da  arquitetura 
modernista  bras i le ira,  fo i  ut i l i zado  nos  projetos  do  DHP,  inclus ive  a  relação 
com  outras  artes.  Mas  a  proposta  habitacional  do  DHP  não  se  resumia  a 
questões  construt ivas.  Estas  se  escoravam  sobre  um  programa  de 
ass istência  socia l ,  que  buscava  educar  os  moradores,  de  modo  a  fazer  com 
que  eles  usufruíssem  tudo  o  que  lhes  era  oferecido.  Com  isto  acreditavam 
ser  poss ível  a lterar  a  real idade  que eles  v iv iam,  ampl iando  sua auto-est ima, 
e  sua  consciência  de  Cidadão.  Por  f im  apl icavam  todo  este  arcabouço  no 
auxí l io  àqueles  que  construíam  suas  próprias  res idências.  É  bem  verdade 
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que  este  atendimento  já  exist ia  anter iormente,  mas  ele  não  só  foi  mantido 
como  ampl iado,  já  que  passou  a  contar  com  o  apoio  do  Serviço  Socia l  do 
DHP.

Este  ambicioso  programa  somente  pode  ser  implementado  graças  ao 
apoio  dos  Governos  municipal  e  federal.  É  surpreendente  ver i f icar  que  o 
DHP  foi  cr iado  por  um  Governo  extremamente  conservador,  como  foi  o  do 
Pres idente  Dutra.  Este  fato,  aparentemente  paradoxal ,  somente  encontra 
expl icação  ao  se  observar  o  cenário  pol í t ico  da  época.  O  DHP  foi  um  dos 
instrumentos  ut i l izados  pelos  conservadores,  unidos em  torno  de  Dutra, 
especia lmente  após  o  acordo  interpart idár io,  para  construir  uma  alternat iva 
pol í t ica  que  pudesse  enfrentar  Vargas  na  eleição  de  outubro  de  1950.  A 
imagem  de  “Pai  dos  Pobres”,construída  ao  longo  de  15  anos  de  poder,  e  o 
modo  como  foi  ret irado  do Governo  com  o  golpe  de  outubro  de  1945, 
transformaram  Getúl io  em  um  nome  prat icamente  imbatível  nas  urnas.  Seu 
nome atormentava  ainda mais  quando se apresentava  contando com o apoio 
pol í t ico  dos Sindicatos e dos Comunistas,  outro fantasma que assombrava os 
al iados  de  Dutra.  Restava  aos  conservadores,  muitos  deles  integrantes  do 
Estado  Novo  como  o  próprio  Dutra,  tentar  angariar  para  s i  parte  deste 
prest ígio,  através  da  ut i l ização  de  pol í t icas  socia is  cr iadas  pelo  próprio 
Vargas.  Do  ponto  de  vista  econômico,  as  reservas  acumuladas  durante  a 
Guerra,  permit iram  que  elas  fossem  implantadas  de  forma  abrangente.  É  o 
caso da pol í t ica  habitac ional  adotada  por  Dutra,  onde se insere a  cr iação  do 
DHP. 

Durante  seu  governo,  através  da  administração  do  Prefeito  Ângelo 
Mendes  de  Morais,  foram  invest idos  44,2% de  todos  os  valores  contratados 
pelo  DHP,  como demonstra  a  tabela  17.  Mesmo as  administrações  nomeadas 
pelo  Governo  Vargas/  Café  F i lho 7 2 ,  não  alcançou  o  mesmo  montante. 
Corroborando  com  a  hipótese  de  ser  o  DHP  uma  ferramenta  dos 
conservadores  contra  Vargas,  apenas    15% de todos os  valores  contratados 
pelo  DHP  foram  invest idos  após  seu  suic ídio  e  o  f inal  de  seu  Governo,  já 
com  o  Pres idente  Café  F i lho.  Nenhum  outro  conjunto  habitacional  fo i 
in ic iado  pelo  DHP  após  a  morte  de  Getúl io  Vargas.  E  este  fato  não  se 
restr ingiu  somente  ao  DHP,  50%  de  todas  as  unidades  habitacionais 
construídas  pelos  IAP’s  e  FCP  entre  1937  e  1964,  foram  executadas  no 
Governo Dutra 7 3 .  

A  fa lta  de  prest ígio,  do  ponto  de  vista  orçamentár io,  que  vai 
gradualmente  se  abatendo  sobre  o  DHP  teve  mais  uma  razão.  Houve  um 
consenso  dentro  do  Governo  Federal  de  que  as  propostas  do  Departamento 
eram  excess ivamente  dispendiosas.  E  isto  ocorreu  antes  mesmo  do  suic ídio 
de  Getúl io.  Prevaleceu  no  inter ior  do  Governo  Federal  a  noção  de  que  a 
solução  do  problema  habitacional  estava  l igada  ao  barateamento  da 
construção,  e  a faci l i tação  do f inanciamento.  Com isto  o DHP foi  perdendo o 
apoio  pol í t ico  que  teve  especia lmente  à  época  de  Mendes  de  Morais.  Este 
processo  culminou  com  sua  ext inção  no  Governo  Lacerda,  que  nunca 
concordara  com  a  atuação  do  DHP,  o  tendo  excluído  de  sua  proposta  da 
Batalha do Rio,  em 1948.

72 Prefeitos João Carlos Vital, Dulcídio Cardoso e Alim Pedro, este último nomeado por Café Filho.
73 BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, Lei do inquilinato e 
difusão da casa própria. São Paulo, Estação Liberdade/ Fapesp, 1998. pág. 131.
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Assim  o  legado  deixado  pelo  DHP,  são  os  Conjuntos  Pedregulho  e 
Paquetá,  v isto  que  os  outros  dois  não  foram concluídos  pelo  Departamento, 
e  sua metodologia  de trabalho.  Al iás  o  Pedregulho  sozinho recebeu  cerca  de 
66  %  de  todas  as  verbas  contratadas,  e  ainda  s im  não  foi  integralmente 
concluído,  ass im  como  nenhum  conjunto  do  DHP.  Quanto  à  metodologia  de 
trabalho,  ela  oferece  subsídios  importantes  para  o  enfrentamento  do 
problema  habitacional  nos  dias  de  hoje.  Este  método  compreendeu  todos  os 
vetores  que atuam dentro  de  uma questão  tão  complexa  quanto  o  problema 
habitacional.  Só  não  foi  capaz  de  cat ivar  o  poder  públ ico,  que  após  um 
iníc io  promissor,  fo i  lentamente  abandonando  o  DHP.  Talvez  esta  a  cr í t ica 
mais  contundente a ser feita:  a fa lta de capacidade ,  diante de um ambiente 
pol í t ico  que se tornou amplamente desfavorável,  de aglut inar  forças  capazes 
de levar adiante sua proposta habitacional.   

Conjunto Va lor  Contratado  R$ %
Pedregu lho 32.841 .801 ,00 66,3

Paquetá 1 .723 .376 ,00 3 ,5
Vi la  Isabe l 5 .703 .280 ,00 11,5

Marquês  de  São V icente 9 .267 .286 ,00 18,7
Total 49.535.743,00 100,0

   Tabela 17. Valores contratados pelo DHP: comparat ivo entre Conjuntos 
                         Valores est imados para maio de 2004

6. Glossário:

A

ABEJAX  Engenharia  e  Comércio  Ltda:  Executou  as  obras  de  acabamento  dos 
Blocos  A4,  A5 e  A6;  drenagem e consol idação  de  área s ituada  entre  a 
Rua Marechal  Jardim e o Bloco A do Pedregulho.

ABREU,  Carlos  Ferreira  de:  Entrou  para  o  DHP  em  9  de  agosto  de  1946, 
contratado como Topógrafo para servir no 3HP - Serviço de Execução.

AGUIAR,  Gabrie l  de  Souza:  Nasceu  no  Rio  de  Janeiro,  em  07  de  Janeiro  de 
1899. Engenheiro  Civ i l  formado  em  1924  pela  Escola  Pol i técnica  do 
Rio  de  Janeiro.  Foi  Chefe  do  3HP  -  Serviço  de  Execução,  tendo 
f iscal izado  as  obras  do  quatro  conjuntos  do  DHP.  Falecido  em  22  de 
outubro de 1982.

A.  Leite  Borges  e  Comércio  Ltda:  Real izou  as  obras  de  acabamento  do  Bloco 
A  do  Pedregulho.  Real izou  obras  de  movimentação  de  terra, 
drenagem,  esgotamento  de  águas  pluvia is ,  ajardinamento  e  serviços 
complementares  no Conjunto Residencia l  Paquetá.  No Conjunto Gávea 
executou  parte  da  estrutura  de  concreto  armado,  e  a  montagem  e 
desmontagem de uma pequena capela.

ALMEIDA,  Anna Augusta de: Nasceu em São Luis  do Maranhão, e veio para o 
Rio de Janeiro  com oito anos de idade.  Ass istente Socia l  formada pelo 
Inst i tuto  Socia l  da  PUC  do  Rio  de  Janeiro.  Foi  Professora  da  PUC por 
45  anos.  Entrou  para  o  serviço  municipal  trabalhando  in ic ia lmente  no 
Departamento  de  Ass istência  Socia l .  Em  seguida,  foi  convidada  por 
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Carmen Port inho para fazer o recenseamento de todos os funcionários 
da  PDF  que  trabalhavam  no  bairro  de  São  Cristóvão.  Real izou  o 
mesmo trabalho para o Conjunto Paquetá,  a lém de assessorar àqueles 
que  sol ic i tavam  a  L icença  Proletár ia.  Permaneceu  no  DHP  até  o  seu 
f inal,  sendo  durante  todo  este  período  a  responsável  pelo  Serviço 
Socia l  do  DHP  que  estava  vinculado  ao  4HP  –  Serviço  de 
Administração.  Após  se  aposentar  do  serviço  públ ico,  trabalhou  nas 
Indústr ias  Vi l lares  durante  20  anos.  Atualmente  trabalha  na  CBCIS, 
na cidade do Rio de Janeiro.

ALVIM,  José  Joaquim  Sá  Freire:  Nasceu  no  Rio  de  Janeiro  no  dia  10  de 
março  de  1909.  Formou-se  pela  Faculdade  de  Direito  do  Rio  de 
Janeiro em 1932. Foi  Secretár io  Inter ino da Educação,  e Secretár io  de 
Administração  no  Governo  Negrão  de  L ima  no  Estado  da  Guanabara. 
Foi  Prefeito  do  Distr i to  Federal,  nomeado  pelo  Pres idente 
Kubitscheck,  entre  4  de  julho  de  1958  e  21  de  abri l  de  1960,  quando 
foi  cr iado  o  Estado  da  Guanabara.  Em  seu  mandato  autor izou  a 
contratação  de  R$ 2.151.253,00,  ut i l izados  em uma ampla  reforma do 
Pedregulho,  e  deu  prosseguimento  às  obras  dos  Conjuntos  Gávea  e 
Vi la  Isabel.  Foi  Pres idente  da  Companhia  de  Habitação  Popular  do 
Estado  da  Guanabara  –  COHAB e  membro  do  Inst i tuto  dos  Advogados 
Bras i le i ros.  Faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de julho de 1981. 

AMAZONAS, Valdemar de Siqueira:  Entrou para o DHP em 24 de setembro de 
1946,  contratado  como  Topógrafo  para  servir  no  3HP  -  Serviço  de 
Execução.

ARCO  Calefação  Industr ia l  S/A:  Executou  a  instalação  da  padaria  e  da 
confeitar ia  do mercadinho do Pedregulho.

ASTRACHAN,  David:  Russo,  natural izado  bras i le i ro,  nasceu  em 16 de  Janeiro 
de 1908. Engenheiro  Civ i l  formado em 1931 pela  Escola Pol i técn ica  do 
Rio  de  Janeiro.  Serviu  no  3HP  -  Serviço  de  Execução,  tendo 
part ic ipado  dos  cálculos  estruturais  dos  quatro  conjuntos  do  DHP.  É 
seu,  o  cálculo  da  cobertura  em  arco  do  ginásio  da  escola  do 
Pedregulho.  Foi  chefe  do  1  HP  -  Serviço  de  Estudos  Prel iminares,  e 
membro  de  diversas  Comissões  de  Obras  dos  conjuntos  do  DHP. 
Faleceu em 16 de abri l  de 1970.

B

BAKAJ,  Mario:  Entrou  para  o  DHP  em  17  de  fevereiro  de  1956,  contratado 
como Arquiteto Auxi l iar,  para servir  no 6HP - Serviço de F iscal ização.

BOLONHA,  Francisco  de  Paula  Lemos:  Nasceu  em  Belém  do  Pará,  em  03  de 
julho  de  1923.  Arquiteto  formado  em  1945  pela  Escola  Nacional  de 
Belas  Artes. Antes  de  se  formar  trabalhou  com  Jorge  Moreira,  Oscar 
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Niemeyer  e  Affonso  Reidy.  Em  16  de  agosto  de  1946,  entrou  para  o 
DHP  contratado  como  Topógrafo  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.  Dentro  do  DHP  projetou  os  Conjuntos  Residencia is  de 
Paquetá  e  o  de  Vi la  Isabel,  ambos  de  1950.  Também  são  de  sua 
autor ia  as  habitações  padrão  do  Tipo  B  solução  2  e  o  Tipo  C  solução 
2,  ambos  de  1948.  Bolonha  foi  chefe  do  Serviço  de  Planejamento, 
tendo  permanecido  no  DHP  até  1960.  Continuou  trabalhando  para  o 
Estado,  projetando dezenas  de escola  públ icas  no Governo  Lacerda,  a 
part ir  de  cinco  projetos  t íp icos.  Fora  do  serviço  públ ico  projetou 
vár ios  edif íc ios  dos  quais  cabe  destacar:  Fonte  Andrade  Júnior,  em 
Araxá de 1948; Projeta junto com Giuseppina Pirro,  Lygia Fernandes e 
Israel  de  Barros  Correia,  o  Edif íc io  Sede  do  Jockey  Club  do  Rio  de 
Janeiro  de  1946;  o  Edif íc io-sede  da  Cetel,  de  1967;  o  Alojamento 
Benedit ino do Rio de Janeiro,  de 1984.

BRAGA,  Edgard  Pereira:  Nasceu  no  Rio  de  Janeiro,  em  13  de  Janeiro  de 
1906. Engenheiro  Civ i l  formado  em  1928  pela  Escola  Pol i técnica  do 
Rio  de  Janeiro.  Em  28  de  agosto  de  1946  foi  nomeado  Ass istente 
Técnico  do  DHP.  Foi  Chefe  de  Serviço  do  4HP  -  Serviço  de 
Administração  e  do  6HP  -  Serviço  de  F iscal ização.  Faleceu  em  30  de 
outubro de 1983.

BRASILEC  Companhia  Bras i le ira  de  Engenharia  e  Comércio:  Construtora 
ganhadora da pr imeira  concorrência  para o Pedregulho em 28 de maio 
de  1948,  que  t inha  por  objeto  a  execução  da  estrutura  de  concreto 
armado, alvenarias e coberturas dos blocos B1 e B2.

C

CABRAL,  Carlos  Antonio  de  Carvalho:  Engenheiro,  entrou  para  o  DHP  em  3 
de  fevereiro  de  1961,  para  servir  no  5HP  -  Serviço  de  F iscal ização. 
Foi  chefe  do  4HP  -  Serviço  de  Administração,  a  part ir  de  janeiro  de 
1962.

CABRAL,  Carlos  Mauro:  Engenheiro  foi  nomeado  Chefe  inter ino  do  6HP1  em 
6  de  fevereiro  de  1958.  Part ic ipou,  a  part ir  de  fevereiro  de  1958,  de 
diversas Comissões de Aceitação de Obras do Departamento.

CÂMARA  FILHO,  José  Sete:  Nasceu  em  Alfenas  (MG)  no  dia  14  de  abri l  de 
1920.  Foi  Conselheiro  para  assuntos  Internacionais  do  então  Prefeito 
Juscel ino  Kubitscheck,  entre  1940  e  1945.  Bacharelou-se  em Ciências 
Jur ídicas  e  Socia is  em  1945.  Diplomata  de  carreira,  fo i  Chefe  do 
Gabinete Civ i l  dos Pres identes Getúl io Vargas e Juscel ino Kubitscheck. 
Em  21  de  abri l  fo i  nomeado  Governador  provisór io  do  recém  cr iado 
Estado  da  Guanabara.  Sua  administração,  que  terminou  em  5  de 
dezembro  de  1960,  deu  pouca  atenção  ao  DHP.  Entre  1967  e  1968 
representou o Bras i l  no Conselho de Segurança da ONU. Em agosto de 
1979,  aposentou-se  no  mais  alto  posto  da  carreira  diplomática,  o  de 
ministro de pr imeira  classe.
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CAMARGO  S/A,  Construtora:  Executou  os  acabamentos  dos  Blocos  B1  e  B2, 
escola,  ginásio,  vest iár io  e piscina do Pedregulho.

CAMPO FILHO,  João:  Entrou  para  o DHP em 4 de  junho de  1956,  contratado 
como Desenhista Auxi l iar  para servir no 5HP - Serviço de F iscal ização.

CARDOSO,  Dulcídio  do  Espír i to  Santo:  Nasceu  em  Lapa  (PR),  no  dia  5  de 
novembro  de  1896.  Em  1915,  matr iculou-se  na  Escola  Mi l i tar 
Realengo,  de  onde  saiu  em 1918  como aspirante-a-of ic ia l  da  arma  de 
cavalar ia.  Em 1924, começou a cumprir  14 meses de pr isão,  por conta 
de sua part ic ipação na revolução de 1924. Em maio de 1933 assume a 
direção  do  Departamento  Geral  de  Educação,  v inculado  ao  Ministér io 
de  Educação  e  Saúde.  A  convite  de  Vargas,  assumiu  a  Secretar ia  de 
Segurança  Públ ica  do  Estado  de  São  Paulo,  em  1937.  Foi  Vice-
pres idente  do  PTB,  e  Secretár io-geral  do  inter ior  do  Prefeito  João 
Carlos  Vita l ,  a  quem subst itu iu  em  12  de  dezembro  de  1952.  Em  sua 
administração,  foi  cr iada  a  Superintendência  das  Obras  do  Santo 
Antonio,  com  a  qual  empregou  maior  velocidade  ao  desmonte  do 
morro  Santo  Antonio.  Continuou  a  construção  da  Avenida  das 
Bandeiras  (atual  Avenida  Bras i l) ,  concluiu  os  trabalhos  de 
ajardinamento  da  praia  de  Botafogo  e  construiu  o  ginásio  do 
Maracanãzinho.  Sua  administração  contratou  R$  5.859.203,00  em 
obras  para  cont inuação  dos  conjuntos  Pedregulho,  Gávea  e  Vi la 
Isabel.  Após  o  suic ídio  de  Vargas,  entrega  seu  cargo  ao  Pres idente 
Café  F i lho,  que  nomeou  Al im  Pedro  para  subst itu í- lo,  no  dia  4  de 
setembro  de  1954.  Em  agosto  de  1958,  foi  nomeado  General-de-
br igada.  Faleceu no Rio de Janeiro,  em 14 de fevereiro  de 1978. 

CARVALHO,  Benjamim  de  Araújo:  Entrou  para  o  DHP  em  6  de  outubro  de 
1961,  contratado  como  Arquiteto  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.

CARVALHO e  Hosken  Ltda:  Executou  obras  de  estrutura  de  concreto  armado 
no  Conjunto  Gávea.  Também  executou  as  obras  de  estrutura  e 
alvenaria dos blocos A1 e A2 do Conjunto Residencia l  V i la  Isabel.

CIBRAC –  Companhia  Bras i le ira  Artécnica  Ltda:  Executou  os  acabamentos  da 
lavanderia  e  do  mercadinho,  ass im  como  as  alvenaria  do  Bloco  A  do 
Pedregulho.  Construiu  o  segundo  bloco  do  Conjunto  Residencia l 
Paquetá.

COSTA,  José  Osvaldo  Henrique  Ferreira  e: Em  27  de  fevereiro  de  1947, 
entrou  para  o  DHP  contratado  como  Arquiteto  para  servir  no  2HP  - 
Serviço  de  Planejamento.  Dentro  do  DHP projetou  a  habitação  padrão 
Tipo C solução 1. Trabalhou também no 5HP - Serviço de F iscal ização.

COMISSÁRIA e  Técnica  Mal let,  Companhia:  Executou  as  instalações  elétr icas 
e  hidrául icas  e  fornecimento  de  máquinas  e  outros  equipamentos 

95



dest inados  a  completar  a  lavanderia  do  Conjunto  Residencia l 
Pedregulho

CUNHA, Hugo Braga Soares da: Entrou para o DHP em 24 de março de 1947, 
contratado  como  Topógrafo  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.  Em  8  de  março  de  1955  foi  transfer ido  para  o  3HP  - 
Serviço de Execução.

CUNHA,  Manoel  Adolfo  Correa  da:  Engenheiro  e  Estat íst ico,  fo i  des ignado 
para  ser  o  elo  técnico  entre  o  DHP  e  o  SERFHA,  em  22  de  setembro 
de 1961.

D

DURÃO,  Hermano  Cupert ino:  Engenheiro  Civ i l ,  fo i  o  Pres idente  da  pr imeira 
Comissão  de  Concorrência  Públ ica  do  Pedregulho,  em  22  de  abri l  de 
1948.

DUTRA,  Eurico  Gaspar:  Nasceu  em  Cuiabá  no  dia  18  de  maio  de  1883.  Em 
1901  al istou-se  no  exército,  sendo  considerado  incapaci tado  para  o 
serviço mil i tar .  Munido  de  uma falsa  cert idão  de ident idade al istou-se 
novamente,  desta  vez  na  cidade  de  Corumbá.  Em  1922,  terminou  o 
curso  da  Escola  do  Estado-Maior  como  primeiro  aluno  da  turma  e 
menção  très  bien.  Na  Revolução  de  1930,  esteve  ao  lado  das  forças 
legal istas.  Em 1932 combateu  os  revolucionários  ao  lado  de  Benjamin 
Vargas,  irmão de Getúl io.  Por este fato,  passou a General-de-Brigada. 
Após  sua  decis iva  part ic ipação  contra  o  Levante  Comunista  da  Praia 
Vermelha em 1935, Dutra  foi  nomeado Ministro  da Guerra,  no f inal  de 
1936.  Foi  personagem  fundamental  no  golpe  que  instaurou  o  Estado 
Novo,  ass im  como  na  campanha  da  FEB  na  Segunda  Guerra  Mundial . 
Nela  travou  contato  direto  com mil i tares  norte-americanos,  o  que  lhe 
fez  desenvolver  seu  sent imento  ant icomunista.  Após  part ic ipar   do 
golpe  que  t irou  Vargas  do  poder,  sua  candidatura  a  pres idência,  que 
fora  lançada  anter iormente,  se  consol idou.  Contando  no  f inal  da 
campanha  com  o  apoio  de  Vargas,  Dutra  foi  e le ito  pres idente  do 
Bras i l .  Seu  governo  foi  marcado  pelo  conservadorismo  e  pelo 
ant icomunismo.  Al iou-se  ao  pr incipa l  part ido  de  oposição  ao  Estado 
Novo, a UDN, e colocou na i legal idade o PCB. Estas ações provocaram 
sua  ruptura  com  Vargas,  que  em  1950  se  candidata  à  pres idência.  O 
candidato  de  Dutra  sofre  uma  derrota  fragorosa,  f icando  atrás  da 
UDN,  e  de  Getúl io  que  vence  com  quase  metade  dos  votos.  A  part ir 
de  então,  in ic ia  um gradual  afastamento  do  cenário  pol í t ico.  Em 1950 
foi  promovido  a  marechal  na  reserva.  Em  1964,  apoiou  o  Golpe 
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Mil i tar ,  tendo  s ido  indicado  como  candidato  à  pres idência  na  eleição 
dos Clubes Mi l i tar  e Naval.  Faleceu em 11 de junho de 1974.

E

EBE  -  Empresa  Bras i le ira  de  Engenharia  S/A:  Contratada  para  executar  as 
instalações  elétr icas  e  hidrául icas  dos  Blocos  A,  B1  e  B2,  escola, 
ginásio,  vest iár io,  piscina  e  ambulatór io   do  Pedregulho.  Real izou  os 
mesmos trabalho no Conjunto Gávea. 

ECISA  Engenharia  Comércio  e  Industr ia  S/A:  Execução,  fornecimento  e 
colocação  de  esquadrias,  com  ferragens  e  v idraçar ia  no  Bloco  A  do 
Pedregulho.

ESQUADRIAS  Al iança  Ltda:  Executou  os  armários  e  a  tábua  de  passar  das 
cozinhas dos apartamentos dos Blocos B1 e B2 do Pedregulho.

ESTACAS  Franki  Ltda:  Executou  24 estacas  Franki,  6  blocos  de  l igação  e 
tubulação  no  Bloco  A,  e  deu  prosseguimento  a  construção  dos  muros 
de arr imo, blocos,  renovação de terra,  estaqueamento no Pedregulho.

F

FARIA  JÚNIOR,  Trajano  de:  Engenheiro,  membro  de  diversas  Comissões  de 
Aceitação  de  Obras  do  Departamento,  a  part ir  de  setembro  de  1960. 
Foi  Chefe  do  5HP -  Serviço  de  F iscal ização,  a  part ir  de  4  de  junho de 
1962.

FERNANDES,  Lygia:  Nascida  em São Luis  (MA),  em 27 de  setembro  de  1919. 
Arquiteta  e  Urbanista  formada  em  1945  pela  Escola  Nacional  de 
Arquitetura.  Trabalhou  com Henrique  Mindl in  e  Jorge  Moreira.  Entrou 
para  o  DHP  em  9  de  julho  de  1948,  contratada  como  Arquiteta  para 
servir  no  2HP  -  Serviço  de  Planejamento.  É  autora  de  vár ios  projetos 
de  habitação  padrão  do  DHP.  Foi  Chefe  do  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.  Atuou  também na  f iscal ização  das  obras  dos  conjuntos 
Pedregulho e Paquetá e de diversas habitações padrão. Deixou o DHP, 
transfer ida  para  o  Departamento  de  Parques  e  Jardins,  no  dia  5  de 
abri l  de  1960.  Aposentou-se  no  Departamento  de  Estradas  de 
Rodagem, em 1989.

FERREIRA,  Íta lo  Fernando:  Entrou  para  o  DHP em 22  de  setembro  de  1961, 
contratado  como  Desenhista  Auxi l iar  para  servir  no  4HP  -  Serviço  de 
Administração.

FERREIRA,  Magdala  Seixas:  Nasceu  no  Rio  de  Janeiro,  em  20  de  novembro 
de  1925.  Engenheira  Civ i l  formada  em  1928  pela  Escola  Nacional  de 
Engenharia.  Entrou  para  o  DHP  em  30  de  março  de  1948  contratada 
como Topógrafo  para  servir  no  3HP  -  Serviço  de  Execução.  Part ic ipou 
de diversas Comissões de Aceitação de Obras dos conjuntos do DHP.
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FRANCO,  Eduardo  Melo:  Nasceu  no  Rio  de  Janeiro,  em  13  de  outubro  de 
1922.  Engenheiro  Civ i l  formado  em  1950  pela  Escola  Nacional  de 
Engenharia.  Entrou  para  o  DHP em 16 de  agosto  de  1946,  contratado 
como Topógrafo  para  servir  no  3HP  -  Serviço  de  Execução.  Auxi l iou  o 
Topógrafo  João  L.  N.  de  Niemeier  no  levantamento  topográf ico  do 
Pedregulho.  Saiu  do  DHP  em  janeiro  de  1947  indo  trabalhar  com 
Antonio  Arl indo  Laviola  no  Departamento  de  Obras.  Construiu  cerca 
de  30  casas  seguindo  os  projetos  padronizados  do  DHP.  Atuou  na 
área  de  Pol í t ica  Industr ia l  da  Companhia  Progresso  do  Estado  da 
Guanabara – COPEG. 

FREITAS,  Armando  Coelho  de: Entrou  para  o  DHP  em 16  de  agosto  de  1946 
contratado  como  Topógrafo  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.

G

GELCO  Elétr ica  Ltda:  Executou a  instalação  fr igor í f ica  do  mercado  do 
Pedregulho.

GÓES,  Carlos  Nelson de Ol iveira:  Entrou para o DHP em 18 de maio de 1950 
contratado  para  servir  no  1  HP  -  Serviço  de  Estudos  Prel iminares. 
Também  trabalhou  no  3HP  -  Serviço  de  Execução,  tendo  part ic ipado 
dos  cálculos  estruturais  dos  quatro  conjuntos  do  DHP.  Foi  Chefe 
inter ino do 4HP - Serviço de Administração,  em outubro de 1958.

GÓIS,  Hi ldebrando  de  Araújo:  Nasceu  em Senhor  do  Bonf im  (BA),  no  dia  11 
de  novembro  de  1899.  Engenheiro  Civ i l  e  Engenheiro  Geógrafo 
formado  pela  Escola  Pol i técnica  em  1918.  Em  1934  foi  Diretor  das 
Obras  de  Saneamento  da  Baixada  Fluminense,  sendo  o  cr iador  do 
Departamento  Nacional  de  Obras  de  Saneamento,  do  qual  fo i  o 
pr imeiro  Diretor  em  1940.  Dir ig iu  também  o  Departamento  Nacional 
de  Portos,  Rios  e  Canais.  Foi  e le ito  Deputado  em  1946,  quando  foi 
nomeado  pelo  Pres idente  Dutra,  Prefeito  do  Distr i to  Federal.  Sua 
administração  foi  marcada  pela  dupl icação  do  túnel  do  Leme,  e  pelo 
in íc io  da  construção  do  túnel  do  Pasmado.  Durante  seu  mandato  a 
atuação  do  DHP,  se  concentrou  no  trabalho  de  f iscal ização  e  emissão 
de l icenças  proletár ias.  Também foram feitos  os estudos prel iminares, 
e  o  levantamento  topográf ico  do  Pedregulho.  Deixou  o  cargo  em  13 
de  junho  de  1947,  sendo  subst itu ído  por  Ângelo  Mendes  de  Morais. 
Em  1954  e  1958,  foi  novamente  eleito  Deputado  Federal,  pela  Bahia. 
Faleceu no Rio  de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1980.  

GONÇALVES,  Sérgio  Drummond:  Nasceu  no  Rio  de  Janeiro,  em  22  de 
fevereiro  de  1924.  Engenheiro  Civ i l  formado  em  1948  pela  Escola 
Nacional  de  Engenharia.  Entrou  para  o  DHP em 9  de  agosto  de  1946, 
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contratado  como  Topógrafo,  para  servir  no  3HP  -  Serviço  de 
Execução.

GONÇALVES  FILHO,  Oscar:  Entrou  para  o  DHP  em  17  de  maio  de  1961, 
contratado  como  Desenhista  Auxi l iar  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.

GUERRA,  Mário  Fernandes:  Engenheiro,  entrou  para  o  DHP  em  9  de  agosto 
de 1946, para servir  no 4HP - Serviço de Administração.

GUIDO,  Francisco:  Entrou  para  o  DHP  em  17  de  maio  de  1961,  contratado 
como Arquiteto para servir no 5HP - Serviço de F iscal ização.

GUIMARÃES,  Pedro  Paul ino:  Arquiteto,  membro  de  diversas  Comissões  de 
Aceitação  de  Obras  do  Departamento,  a  part ir  de  julho  de  1959.  Foi 
chefe  do  6HP -  Serviço  de  F iscal ização,  empossado em 18 de  maio  de 
1960, acabou seu mandato em setembro de 1960. Foi  transfer ido para 
o 2HP - Serviço de Planejamento, em 12 de julho de 1961.
I

INSTALAÇÕES Combus Ltda:  Execução de obras  de acabamento no Bloco A e 
serviços  complementares  no  Pedregulho.  No conjunto  Gávea  executou 
obras  de  alvenaria  ,  revest imentos,  azulejamentos  ,  montagem  e 
desmontagem  de  unidades  de  habitação  ,  c imentado  l iso  e 
taqueamento.

INTE  –  Instaladora  Técnica  de  Eletr ic idade  e  Hidrául ica  Ltda:  Executou  as 
instalações  elétr icas,  telefônicas  e  hidrául icas  nos  blocos  A  e  B  do 
Conjunto Residencia l  V i la  Isabel.

J

JUNQUEIRA, Nelson Carvalho: Nascido em Eloy Mendes (MG), em 22 de maio 
de 1901. Engenheiro  Civ i l  formado em 1922 pela Escola Pol i técnica  no 
Rio  de  Janeiro.  Foi  Diretor  do  DHP  subst itu indo  Arl indo  Laviola.  Seu 
mandato  termina  ao  assumir  a  chef ia  do  Serviço  de  Propaganda 
Urbaníst ica em 17 de fevereiro  de 1948.

K

KONDER  NETO,  Marcos: Entrou  para  o  DHP  em  10  de  fevereiro  de  1955, 
contratado  como  Arquiteto  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.  Part ic ipou,  a  part ir  de  junho  de  1955,  de  diversas 
Comissões  de  Aceitação  de  Obras  do  Departamento.  Foi  transfer ido 
para  o  3HP  -  Serviço  de  Execução,  em  13  de  setembro  de  1955. 
Autor,  ao  lado  de  Hél io  Ribas  Marinho,  do  projeto  do  Monumento  aos 
Mortos  da  II  Guerra  Mundial ,  em  1956  no  Aterro  do  F lamengo. 
Projetou  também  o  Centro  Administrat ivo  São  Sebast ião,  atual  sede 
da Prefeitura.
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L

LACERDA,  Carlos  Frederico  Werneck  de:  Nasceu no  Rio  de  Janeiro  em 30  de 
abri l  de  1914.  Inic ia  sua  carreira  prof iss ional  escreve  art igos  para  o 
Diár io  de  Notíc ias  em  1929.  Entre  na  Faculdade  de  Direi to  da 
Univers idade  do  Rio  de  Janeiro,  no  ano  de  1932.  Apesar  de  ter 
abandonado  o  curso,  pode  ter  contato  dentro  da  Faculdade,  com  a 
Federação  da  Juventude Comunista,  órgão  do  PCB.  Em maio  de  1935, 
foi  um  dos  art iculadores  da  Al iança  Nacional  L ibertadora  –  ANL, 
ent idade  que  reunia  comunistas,  socia l istas,  s indical istas, 
organizações  estudantis  e  feministas.  Vargas  decretou  o  fechamento 
da  ANL  em   Julho  de  1935.  Em  1939  rompe  com  os  comunistas  por 
não  concordar  com  a  ditadura  do  proletar iado.  A  part ir  de  então 
transforma-se  em  inimigo  entranhado  dos  comunistas,  que  por  sua 
vez o passam a tratar  como traidor.  Durante o Estado Novo combateu 
com  veemência  o  governo  Vargas.  A  part ir  de  1946  passa  a  ter  uma 
coluna  diár ia  no  Correio  da  Manhã,  int i tu lada  “Na  Tribuna  da 
Imprensa”.  Em  janeiro  de  1947  foi  e le ito  Vereador  pelo  Distr i to 
Federal,  na legenda da UDN. Ainda em 1947, quando o Senado ret irou 
o  poder  de  examinar  os  vetos  do  Prefeito,  ele  renunciou  ao  seu 
mandato.  Na  esfera  da  pol í t ica  municipal,  lança  através  de  sua 
coluna,  uma  campanha  para  solucionar  o  “problema  das  favelas”  no 
Rio.  A Batalha do Rio,  como f icou conhecida,  angariou apoio  de vár ios 
setores  da  sociedade  car ioca,  em  especia l  do  Prefeito  Mendes  de 
Morais.  Dentro  do  contexto  do  Acordo  Interpart idár io,  Mendes  de 
Morais  determina  que a  Batalha  fosse pr ior i tár ia  para  a  administração 
municipa l.  Apesar  disto,  os  resultados  da  Batalha  acabaram  não 
produzindo  os  efeitos  pretendidos  por  Lacerda.  Em 1949,  foi  afastado 
do  Correio  da  Manhã,  e  no  f inal  do  mesmo  ano  funda  o  jornal 
“Tr ibuna  da  Imprensa”.  Após  a  eleição  de  Getúl io  em  1950,  Lacerda 
in ic ia  uma  campanha  pela  anulação  da  eleição,  v isto  que  a  chapa 
vencedora  não  havia  alcançado  maior ia  absoluta.  Foi  a  pr imeira  de 
uma  sér ie  de  golpe  que  Lacerda  tentar ia  perpetrar  contra  seus 
in imigos  pol í t icos.  Em  1953  funda  o  Clube  da  Lanterna,  que  reunia 
diversos  pol í t icos  de  oposição  à  Vargas.  Na  madrugada  do  dia  5  de 
agosto,  fo i  baleado  no  pé  na  porta  de  sua  casa.  No  incidente  morreu 
o  major-aviador  Rubens  F lorent ino  Vaz.  No  mesmo  dia  5  af irmou  na 
Tribuna  da  Imprensa,  que  o  governo  federal  era  responsável  pelo 
atentado.  A  s ituação  se  compl ica  com  o  depoimento  de  testemunhas 
que  af irmaram  ter  s ido  Cl imério  Euribes  de  Almeida,  membro  da 
guarda  pessoal  de  Getúl io,  o  autor  dos  disparos.  Lacerda  passa  a 
exigir  a  renúncia  de  Getúl io,  pedindo  o  apoio  das  Forças  Armadas. 
Todo  este  processo  culmina  com  o  suic ídio  de  Getúl io,  no  dia  24  de 
agosto  de  1954.  A  revolta  popular  que  at ingiu  os  opositores  de 
Vargas,  após  seu  suic íd io,  evitou  o  golpe  mil i tar,  e  garant iu  a  posse 
do  Vice-pres idente  Café  F i lho.  Em  1955  ele  novamente  part ic ipa  da 
tentat iva  de  golpe  contra  o  Pres idente  eleito  Juscel ino  Kubitschek  e 
do  Vice  João  Goulart.  Em  1960  foi  e le ito  Governador  do  Estado  da 
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Guanabara  com 35% dos  votos.  Em  seu  governo  promove  uma ampla 
reforma administrat iva,  sendo sua a decisão  de se acabar  com o DHP. 
Mesmo ass im foi  em sua administração  que foi  concluído  o bloco  A do 
Pedregulho.  Apoiou  o  golpe  mil i tar  de  1964,  sendo  poster iormente 
opositor  do  regime  que  o  prende,  e  cassa  seus  direitos  pol í t icos,  em 
dezembro de 1968. Faleceu no Rio de Janeiro em 21 de maio de 1977.

LAHYR  Bezamat  de  Ol iveira:  Construtora  que  executou  trabalhos  nos  blocos 
A1 e A2 do Conjunto Residencia l  V i la Isabel.

LAVIOLA,  Antonio  Arl indo:  Nasceu  no  Rio  de  Janeiro,  em  18  de  janeiro  de 
1906.  Engenheiro  Civ i l  formado  em  1930  pela  Escola  Pol i técnica  do 
Rio  de Janeiro.  Foi  o pr imeiro  Diretor  do DHP sendo que seu mandato 
durou  até  junho  de  1947.  Em  1954  integrou  o  Conselho  Técnico  da 
FCP.  Foi  Secretár io  de  Obras  do  Governo  Carlos  Lacerda.  Falece  em 
06 de março de 1985.

LESSA,  Francisco  de Sá:  Prefeito  do Distr i to  Federal  entre  2 de dezembro  de 
1955  e  25  de  março  de  1956. Autor izou  a  ass inatura  do  contrato 
entre  a  Prefeitura  e  a  f irma  A.  Leite  Borges  e  Companhia  Ltda,para 
montagem  e  desmontagem  de  uma  pequena  construção  –  capela,  no 
Conjunto  Gávea,  publ icado  no  Diár io  Of ic ia l  no  dia  10  de  janeiro  de 
1956.  O  prazo  para  entrega  dos  serviços  era  de  90  dias,  e  o  valor 
contratado foi  de Cr$ 289.800,00.

LESSA,  Mauric io  Antonio  de  Fonseca:  Foi  Desenhista  do  DHP  até  ser 
transfer ido  para  o  Departamento  de  Edif icações  em  17  de  agosto  de 
1961.

LIMA,  Fernando  Costa:  Entrou  para  o  DHP  em  10  de  fevereiro  de  1955 
contratado  como  Desenhista  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.

LIMA,  Francisco  Negrão  de:  Nasceu  em  Nepomuceno  (MG),  no  dia  24  de 
agosto  de  1901.  Em 1924  forma-se  pela  Faculdade  de  Direito  de  Belo 
Horizonte.  Foi  e le ito  por  Minas  Gerais,  membro  da  Assembléia 
Nacional  Const itu inte  em  1934.  Em  outubro  de  1934  foi  e le ito 
Deputado  Federal,  pelo  Part ido  Progress ista  (PP)  de  Minas.  Em 
setembro  de  1938  assumiu  inter inamente  o  Ministér io  da  Just iça.  Foi 
nomeado  embaixador  do  Bras i l  no  Paraguai  em  1942,  e  permaneceu 
no  cargo  durante  4  anos.  Em  1946  foi   nomeado  embaixador  na 
Bélgica.  Em  1947  foi  nomeado  pelo  Prefeito  Mendes  de  Morais  como 
Secretár io  de  Administração  do  Distr i to  Federal,  e  em  seguida 
procurador  do  Tribunal  de  Contas  do  DF.  Em  1950  retorna  ao 
Ministér io  da  Just iça  no  governo  Vargas,  onde  permaneceu  até  1953, 
quando foi  subst itu ído  por  Tancredo Neves.  Em 26 de março de 1956, 
é nomeado por  Juscel ino,  Prefeito  do DF. Cr iou a Superintendência  de 
Urbanização  e  Saneamento  –  SURSAN,  que  entrou  em  funcionamento 
no  pr imeiro  tr imestre  de  1958.  Construiu  o  túnel-canal  Engenho 
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Novo-Macacos  l igando  o  s istema  de  abastecimento  de  água  do  r io 
Guandu  com  a  Zona  sul.  Construiu  cerca  de  70km  de  esgotos  nos 
subúrbios.  Entregou  128  escolas  ao  município.  Implantou  o  s istema 
de ônibus elétr icos na Zona sul,  através da Companhia de Transportes 
Colet ivos.  Contratou  R$  4.988.445,00  em  obras  de  prosseguimento 
dos  Conjuntos  Pedregulho,  Gávea  e  Vi la  Isabel.  V isando  regular  os 
afastamentos  das  construções  em  lotes  com  menos  de  12  metros  de 
testada,  promulga  em 6 de outubro  de 1956, o  Decreto  n° 13.347.  No 
dia  3  de  julho  de  1958,  assume  o  Ministér io  das  Relações  Exter iores, 
e  passa  o  cargo  de  Prefeito  para  seu  Secretár io  de  Administração, 
José  Joaquim  de  Sá  Freire.  Foi  e le ito  Governador  do  Estado  da 
Guanabara  em outubro  de  1965.  Faleceu  no  Rio  de  Janeiro  em  26  de 
outubro de 1981.

LIMA,  Mauríc io  Antonio  de  Ferreira:  Entrou  para  o  DHP em 31  de  agosto  de 
1955,  contratado  como  Desenhista  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.

LIMA,  Eitel  Pinheiro  de  Ol iveira  L ima:  Nasceu  no  Rio  de  Janeiro,  em  22  de 
agosto  de  1908.  Médico  formado  pela  Faculdade  de  Medicina  do  Rio 
de  Janeiro,  em 1929.  Em 12  de  novembro  de  1955,  quando  exerc ia  o 
cargo  de  Secretár io-geral  de  Saúde  e  Ass istência  da  administração 
Al im  Pedro,  foi  des ignado  Prefeito.  Isto  por  causa  do  movimento 
chef iado  pelo  General  Henrique  Teixeira  Lott,  que  garant ira  a  posse 
de  Juscel ino.  Menos  de  um  mês  depois,  deixou  a  Prefeitura,  sendo 
subst itu ído  por  Francisco  de  Sá  Lessa.  Faleceu  no  Rio  de  Janeiro  em 
14 de abri l  de 1987.

LOBÃO  Fi lho  Ltda,  Construtora:  Foi  a  mais  atuante  construtora  que 
trabalhou  como  DHP.  Real izou  diversas  obras  no  Pedregulho.  A 
começar  pela  pr imeira  reforma  dos  Blocos  B1  e  B2  e  Lavanderia, 
sendo  chamada  outras  vezes  para  real izar  serviços  de  reparo  e 
manutenção  do  conjunto.  Executou  ainda:  acabamentos  e  arremates 
no  Bloco  A;  conservação  das  máquinas,  reparações  e  instalações  da 
lavanderia; serviços de l impeza,  conservação e tratamento de água da 
piscina.  No  Conjunto  Gávea  executou  obras  de  alvenaria, 
revest imento,  fornecimento,  estrutura  de  concreto  e  colocação  de 
esquadrias.  Executou  o  telhado,  acabamentos  e  Impermeabi l ização 
das Caixas D’água do Conjunto Residencia l  V i la  Isabel.

LOPES, Francisco de Paula Marques:  Nasce em Miraí  (MG), em 02 de abri l  de 
1907.  Engenheiro  Civ i l  formado  em  1929  pela  Escola  Pol i técnica  do 
Rio  de  Janeiro.  Foi  Chefe  do  Serviço  de  Execução  –  3HP,  do  Serviço 
de  F iscal ização  –  6HP,  e  do  Serviço  de  Administração  –  4HP.  Foi 
Pres idente  de  diversas  Comissões  de  Aceitação  de  Obras  do 
Departamento.  Subst itu iu  Carmen  na  direção  do  Departamento, 
durante  suas  l icenças.  F iscal izou  as  obras  dos  serviços  prel iminares 
do  Conjunto  Vi la  Isabel,  em  1950.  Part ic ipou  da  implantação  da 
Superintendência  de  Urbanismo  e  Saneamento  –  SURSAN,  para  onde 
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fo i  transfer ido  em  6  de  fevereiro  de  1958.  Retorna  ao  Departamento 
em agosto do mesmo ano.

LUCENA FILHO, Mário  Pereira:  Entrou para o DHP em 19 de janeiro  de 1950, 
contratado  como  Desenhista  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento. Foi transfer ido para o 7HP1 em 14 de março de 1961.

M

MACEDO,  I la  Schueler  de  Arar ipe:  Engenheiro,  part ic ipou,  a  part ir  de 
setembro  de  1956,  de  diversas  Comissões  de  Aceitação  de  Obras  do 
Departamento.  Foi  chefe do 6HP2 -  Serviço de F iscal ização,  cr iado  em 
9 de junho de 1958.

MACHADO, Carlos Cezar:  Nasceu em Porto Alegre (RS),  em 06 de outubro de 
1923.  Engenheiro  Civ i l  formado  em  1947  pela  Escola  Nacional  de 
Engenharia.  Entrou  para  o  DHP  em  24  de  setembro  de  1946 
contratado como Topógrafo para servir no 3HP - Serviço de Execução.

MAGALHÃES,  Rodrigo  F lávio  de:  Entrou  para  o DHP em 3 de janeiro  de 1957 
contratado  como  Engenheiro  Auxi l iar  para  servir  no  5HP  -  Serviço  de 
F iscal ização.  Foi  transfer ido  para  Departamento  de  L impeza  Urbana 
em 6 de novembro de 1959.

MARINHO,  Hel io  Ribas:  Entrou  para  o  DHP  em  10  de  fevereiro  de  1955 
contratado  como  Arquiteto  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.  Autor,  ao  lado  de  Marcos  Konder  Neto,  do  projeto  do 
Monumento  aos  Mortos  da  II  Guerra  Mundial ,  em  1956  no  Aterro  do 
F lamengo.

MARTINS,  Diva  Ribeiro:  Entrou  para  o  DHP  em  27  de  abri l  de  1951 
contratada  como  Assistente  Socia l  para  servir  no  4HP  -  Serviço  de 
Administração.

MARTINS,  Zulmira  Ribeiro:  Entrou  para  o  DHP  em  27  de  abri l  de  1951 
contratada  como  Assistente  Socia l  para  servir  no  4HP  -  Serviço  de 
Administração.

MATOS,  Arnold  de  Paiva:  Funcionário  administrat ivo  secretar iou  diversas 
concorrências públ icas do DHP.

MELLO,  Lamart ine  Pessoa  de:  Entrou  para  o  DHP  em  27  de  março  de  1947 
contratado  como  Topógrafo  para  servir  no  6HP  -  Serviço  de 
F iscal ização,  tendo s ido Chefe do mesmo.

MENDONÇA,  José Bat ista de:  Entrou para o DHP em 13 de setembro de 1955 
contratado  como  Prát ico  em  Engenharia  para  servir  no  6HP  -  Serviço 
de F iscal ização.
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MOANDA,  Lobão  Ltda,  Construtora:  Executou  as  estruturas  de  concreto 
armado  no  Bloco  A  do  Pedregulho.  No  Conjunto  Gávea  real izou 
serviços  de  levantamento  topográf ico,  terraplenagem,  pavimentação 
de vias de circulação,  muralhas de arr imo,  galer ia  de águas pluvia is  e 
concreto armado para a estrutura dos edif íc ios.

MODESTO,  Hél io:  Nasceu  no  Rio  de  Janeiro  em  3  de  junho  de  1921. 
Arquiteto  formado  em  1943  pela  Faculdade  Nacional  de  Arquitetura. 
Entra  para  o  DHP  em  10  de  julho  de  1946,  contratado  como 
Topógrafo,  para  servir  no  Serviço  de  Planejamento.  Dentro  do  DHP, 
projetou  a  habitação  padrão  Tipo  B  solução  1  em  1948.  No  ano 
seguinte,  fo i  para Londres,  onde fez o curso de planejamento regional 
da  School  of  Planning  and  Regional  Development.  De  1953  a  1955 
elaborou  o  Plano  Urbaníst ico  da  cidade  de  Volta  Redonda.  Em  1958 
fez  parte  da comissão responsável  pela  local ização  da nova capita l  do 
Bras i l .  Em  1963,  part ic ipou  da  elaboração  do  Plano  Doxiadis  para  o 
Rio  de  Janeiro.  Autor,  ao  lado  de  Waldyr  F igueiredo,  do  projeto  do 
Riocentro em 1977. Faleceu no dia 30 de abri l  de 1980.

MOLICA,  Antonio:  Foi  Engenheiro  do  Saneamento  da  Baixada  Fluminense. 
Saneou  os  bairros  de  Santa  Cruz,  Pedra  de  Guarat iba,  Sepet iba  e 
campo Grande. No DHP foi  Chefe dos Serviços de F iscal ização – 5HP e 
6HP.  Foi  funcionário  do  Departamento  durante  toda  a  sua  existência. 
Após  a  exoneração  de  Carmen  Port inho,  ele  assumiu  inter inamente  a 
direção do DHP.

MORAIS,  Ângelo  Mendes  de:  Nasceu  no  Rio  de  Janeiro,  em  17  de  dezembro 
de  1894.  Ingressou  na  Escola  Mi l i tar  do  Realengo,  em maio  de  1913, 
de  onde  saiu  como  aspirante-a-of ic ia l  da  arma  de  art i lhar ia  em  abri l 
de  1918.  Foi  membro  da  Ação  Integral ista  bras i le ira  –  AIB,  tendo  se 
f i l iado  pouco  antes  do  golpe  do  Estado  Novo.  Em  setembro  de  1938, 
fez  estágio  na  Itá l ia  e  na  Alemanha.  Em  dezembro  de  1942  foi 
des ignado  General-de-Brigada.  Part ic ipou  da  organização  da  Força 
Expedicionár ia  Bras i le ira,  cr iada  em  1943.  No  dia  13  de  junho  de 
1947,  foi  nomeado  por  Dutra,  Prefeito  do  DF.  Cr iou  o  Departamento 
de  Estradas  de  Rodagem,  e  in ic iou  a  construção  dos  túneis  do 
Catumbi-Laranjeiras  e  do  Pasmado.  Construiu  o  Estádio  do  Maracanã, 
que  considerava  a  pr incipa l  obra  de  seu  governo.  Foi  o  Prefeito  que 
mais invest iu no DHP em toda a sua histór ia.  Foram R$ 21.932.116,00 
gastos  na construção dos  três  conjuntos  por  ele  in ic iados.  No começo 
de  1948,  nomeou  Carmen  Port inho  como  Diretora,  concordando  em 
inic iar  as  obras  do  Conjunto Pedregulho,  que poster iormente  acabaria 
levando  seu  nome.  Durante  sua  gestão  quase  demit iu  Carmen  da 
direção,  pois  havia  a  suspeita  de que ela  fosse comunista.  Mendes  de 
Morais  também  se  desentendeu  com  Reidy,  que  entre  1948  e  1950, 
estava  no  Departamento  de  Urbanismo,  onde  desenvolveu  o  projeto 
para  a  esplanada  do  morro  Santo  Antonio.  O  Pedregulho  foi  único 
conjunto  que  ele  pode  inaugurar,  contando  com  56  apartamentos, 
Escola,  Mercado,  Lavanderia  e  Ambulatór io.  Os  outros  dois  conjuntos 

104



por  ele  in ic iados,  o  Paquetá  e  o  Vi la  Isabel,  não  puderam  ser 
inaugurados  durante  sua  gestão.  Foi  e le ito  Deputado  Federal,  em 
1958  pelo  Distr i to  Federal  e  a  part ir  de  1960  pelo  Estado  da 
Guanabara.  Foi  candidato  ao  Governo  da  Guanabara  em  outubro  de 
1960,  sendo derrotado por  Lacerda.  Apoiou  o golpe mil i tar  de 1964, e 
assumiu  a  vaga  deixada  pelo  Deputado  Marcos  Antônio  Coelho,  que 
fora cassado. Faleceu no Rio de Janeiro,  em 17 de janeiro de 1990.

MOTTA,  Gelse  Paciel lo:  Arquiteto,  transfer ido  para  o  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento,  onde  trabalhou  como  Desenhista  Auxi l iar,  em  6  de 
maio  de  1955.  Como  membro  da  equipe  técnica  da  DURB/SURSAN, 
projetou em 1967, o Viaduto Sant iago Dantas em Botafogo.

MOURA,  Candido:  Arquiteto.  Fez  parte  da  Comissão  Especia l  de  Vistor ia, 
cr iada em 26 de setembro de 1961.

 
N

NIEMEIER,  João  Luís  Novo  de:  Topógrafo  responsável  pelo  levantamento 
topográf ico  do  Pedregulho.  Apresentou-se  no  DHP  em  5  de  Julho  de 
1946, para servir  no 3HP - Serviço de Execução.

NACIONAL  de  Construções  Civ is  e  Hidrául icas,  Companhia:  Executou  as 
Fundações e serviços complementares do Bloco A do Pedregulho.

O

OLIVEIRA,  José  Lucas  de: Entrou  para  o  DHP  em  4  de  junho  de  1956, 
contratado  como  Auxi l iar  Técnico  de  Topograf ia  para  servir  no  5HP  - 
Serviço de F iscal ização.

P

PAIVA,  Sonia  Marlene  de:  Entrou  para  o  DHP  em  24  de  fevereiro  de  1956, 
contratada  como  Arquiteta  Auxi l iar  para  servir  no  4HP  -  Serviço  de 
Administração.

PAZITO  &  Companhia  Ltda:  Construiu  o  bloco  pr incipa l  e  a  quadra 
pol iesport iva do Conjunto Residencia l  Paquetá.

PEDRO,  Al im:  Nasceu  em  Paracambi  (RJ)  no  dia  13  de  março  de  1907. 
Formou-se em Engenharia  Civ i l ,  em 1933 no  Escola  Pol i técnica  do  Rio 
de  Janeiro.  Foi  Diretor  do  Departamento  de  L impeza  Urbana  do  DF, 
na  administração  de  Henrique  Dodsworth.  Em  janeiro  de  1946,  Dutra 
o  nomeia  Pres idente  do  IAPI.  Construiu  diversos  conjuntos 
habitacionais  populares  nos  subúrbios  car iocas  de  Realengo,  Padre 
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Miguel,  e  da  Penha.  Em 1952,  foi  Secretár io-geral  de  Viação  e  Obras 
do  Prefeito  João  Carlos  Vita l ,  quando  buscou  descentral izar  o 
execut ivo car ioca,  através da cr iação de subprefeituras.  Sua indicação 
para  subst itu ir  João  Carlos  Vita l ,  fo i  aprovada  por  unanimidade  no 
Senado.  Assumiu  em  4  de  setembro  de  1954.  Em  maio  de  1955, 
inst i tu iu  o  Código  de  Fundações  e  Escavações  do  DF,  o  pr imeiro  da 
América  Lat ina,  e  o  Código  de  Instalações  Domici l iares  de  Esgotos. 
Com o mater ia l  do desmonte do morro Santo Antonio,  in ic iou  o Aterro 
do F lamengo.  Construiu  o v iaduto de Deodoro,  e  o  terminal  de  ônibus 
da  rua  São  José.  Autor izou  a  contratação  de  R$  4.133.684,00,  para  a 
cont inuação  dos  conjuntos  Pedregulho,  Gávea  e  Vi la  Isabel.  Com  a 
saída  de  Café  F i lho  e Carlos  Luz,  deixou  a  Prefeitura  para  dar  lugar  a 
Eitel  de Ol iveira  L ima,  no dia  12 de novembro de 1955, um dia após o 
movimento  de  11  de  novembro  de  1955.  Faleceu  no  Rio  de  Janeiro, 
em 26 de dezembro de 1975.

PINHEIRO,  Maria  Esol ina:  Entrou  para  o  DHP  em  15  de  junho  de  1948, 
contratada  como  Assistente  Socia l  para  servir  no  4HP  -  Serviço  de 
Administração.

PIRAGIBE,  Alfredo  Braga:  Engenheiro,  fo i  Chefe do Serviço de F iscal ização  – 
6HP, nomeado em 25 de abri l  de 1946.

PORTINHO,  Carmen  Velasco:  Nasceu  em  Corumbá  no  dia  22  de  janeiro  de 
1903.  At iv ista  feminista,  fo i  uma  das  fundadoras  da  Federação 
Bras i le i ra  pelo  Progresso  Feminino,  em  9  de  agosto  de  1922.  Carmen 
era  inf luente  pois  seu  pr imo,  Gregór io  Porto,  fo i   Secretár io  do 
Pres idente  Getúl io  Vargas  e  seu  irmão,  José  Velasco  Port inho,  foi 
Diretor-Superintendente do jornal  Correio  da Manhã. Engenheira  Civ i l , 
formada em 1925 pela  Escola  Pol i técn ica  do Rio  de Janeiro,  ingressou 
no  mesmo  ano  na  PDF.  Em  1932,  foi  uma  das  cr iadoras  da  Revista 
Municipa l  de Engenharia,  onde alcançou o cargo  de Editora.  Em 1939, 
torna-se a  pr imeira  mulher  a  obter  o  t í tu lo  de  Urbanista  no  Bras i l ,  ao 
defender  como  tese,  um  anteprojeto  para  a  construção  de  uma  nova 
capita l  do  Bras i l ,  no  Planalto  Central .  Em  1945,  recebe  bolsa  de 
estudo  do  Conselho  Britânico  para  v is i tar  as  obras  de  reconstrução 
das  cidades  inglesas  bombardeadas,  onde pode  tomar  contato  com as 
soluções  dos  Conjuntos  Residencia is .  Em  23  de  abri l  de  1946  foi 
nomeada Chefe do Serviço  de  Estudos  Prel iminares  -  1HP do DHP.  Em 
fevereiro  de  1948,  assume  a  Direção  do  Departamento,  no  lugar  de 
Nelson  de  Carvalho  Junqueira  com  a  condição  de  poder  construir  o 
Pedregulho.  Permaneceu  no  cargo  até  21  de  dezembro  de  1960 
quando foi  exonerada  pelo  Governador  Carlos  Lacerda.  Desde  o  in íc io 
dos anos 50, ela dir ig iu  o Museu de Arte Moderna – MAM, que ajudara 
a  fundar,  e  foi  a  responsável  pela  obra  do novo edif íc io,  no Aterro  do 
F lamengo. Em 1967 tornou-se Diretora  da Escola Superior  de Desenho 
Industr ia l .  Em  1985,  fez  parte  do  Conselho  Univers itár io  da  UERJ. 
Faleceu no dia 25 de julho de 2001.
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PROLAR S/A:  Executou  parte  da  estrutura  em concreto  armado,  do  Conjunto 
Gávea.

R

REGO,  Mauro  Marinho:  Entrou  para  o  DHP  em  10  de  fevereiro  de  1955, 
contratado  como  Desenhista  para  servir  no  2HP  -  Serviço  de 
Planejamento.  Part ic ipou,  a  part ir  de  dezembro  1955,  de  diversas 
Comissões de Aceitação de Obras do Departamento.

REIDY,  Affonso  Eduardo:  Nasceu  em  Paris  em  26  de  outubro  de  1909. 
Arquiteto formado em 1930 pela Escola  Nacional  de Belas Artes.  Entre 
1929  e  1931  foi  estagiár io  do  Urbanista  francês  Alfred  Agache,  na 
elaboração  do  Plano  Diretor  do  Rio  de  Janeiro.  Entre  1931  e  1933  foi 
ass istente  de  Gregori  Warchavchick,  na  Escola  Nacional  de  Belas 
Artes.  Junto  com  o  Arquiteto  Gerson  Pinheiro  venceu,  em  1931,  o 
Concurso  Públ ico  para  o  Albergue  da  Boa  Vontade,  seu  pr imeiro 
projeto  construído.  Em  1932  ingressa  como  arquiteto-chefe  na 
Secretar ia  Geral  de  Viação,  Trabalho  e  Obras  da  PDF.  Como 
funcionário  da  PDF  projetou  e  construiu,  dezenas  de  edif íc ios,  até  à 
sua  aposentadoria  no  in íc io  dos  anos  60.  Em  1936  foi  convidado  por 
Lúcio  Costa  para  integrar  a  equipe  que  projetou  o  Edif íc io  do 
Ministér io  da  Educação  e  Cultura,  e  contou  com  a  consultor ia  de  Le 
Corbusier.  De  1938  a  1945  trabalhou  no  Serviço  Técnico  do  Plano  da 
Cidade.  Em  23  de  abri l  de  1946  foi  nomeado  Chefe  do  Serviço  de 
Planejamento  –  2HP  do  DHP.  Dentro  do  DHP  Reidy  projetou  dois 
Conjuntos  Residencia is:  o  Pedregulho  de  1947,  e  o  Gávea  de  1952. 
Real izou estudos para o Conjunto Residencia l  Catacumbas, que jamais 
foi  construído.  Permaneceu  no  DHP  até  sua  ext inção,  tendo 
acompanhado  diretamente  as  obras  de  conclusão  do  Bloco  A  do 
Pedregulho  em  1962.  Afastou-se  três  vezes  do  DHP  para  assumir  a 
Diretor ia  do  Departamento  de  Urbanismo,  entre  1948  e  1950,  entre 
1951  e  1952  e  entre  1954  e  1955.  Em  1949  projetou  o  Plano  de 
Urbanização  da  Esplanada  do  Morro  Santo  Antonio  e  do  Aterro  do 
F lamengo.  Entre  1952  e  1954  tornou-se  membro  do  Conselho  Central 
da  Fundação  da  Casa  Popular.  Entre  1954  e  1958  projetou  o  novo 
edif íc io  do  Museu  de  Arte  Moderna  –  MAM  no  Aterro  do  F lamengo. 
Entre  1962  e  1964  executou  vár ios  projetos  de  edif íc ios  e 
equipamentos  para  o  Aterro  do  F lamengo.  Faleceu  em  10  de  agosto 
de 1964, aos 55 anos.

RIOBRA  S/A:  Construtora  contratada  para  executar  estrutura,  a lvenaria, 
cobertura  e  movimento  de  terra  na  escola,  ginásio,  vest iár io,  piscina 
e anexos,  em 26 de agosto de 1948.

RODRIGUES,  José  Henrique  Rudge:  Arquiteto,  membro  de  diversas 
Comissões  de  Aceitação  de  Obras  do  Departamento,  a  part ir  de 
dezembro de 1960.

107



ROMÃO, José Soares:  Entrou para o DHP em 4 de junho de 1956, contratado 
como  Auxi l iar  Técnico  de  Topograf ia  para  servir  no  5HP  -  Serviço  de 
F iscal ização.

ROSA,  Antonio  Gomes  da:  Administrador  do  Conjunto  Residencia l  Prefeito 
Mendes  de  Morais  –  Pedregulho.  Sua  eleição  foi  aprovada  pela 
direção  do  DHP  em  6  de  abri l  de  1954.  Ao  deixar  o  cargo  foi 
homenageado pela qual idade de sua administração.

ROXO,  Stel io  Emanuel  de  Alencar:  Nasceu  em  1925  no  Rio  de  Janeiro. 
Engenheiro  civ i l  formado  pela  Escola  Nacional  de  Engenharia  em 
1952.  Recebeu  uma bolsa  de  estudo  da  ONU  para  estudar  urbanismo 
no  Inst ituto  de  Urbanismo  da  Sorbonne  na  França,  onde  permaneceu 
de  1953  a  1954.  Teve  contato  com  as  equipes  que  estavam 
trabalhando  nos  projetos  urbanos  das  cidades  que  haviam  sofr ido 
destruições.  Era  funcionário  da  PDF  servindo  no  Departamento  de 
Urbanismo.  Em  21  de  dezembro  de  1960  assumiu  a  direção  do  DHP, 
no  lugar  de  Carmen  Port inho,  que  fora  exonerada  pelo  Governador 
Carlos  Lacerda.  Em sua gestão foi  concluído  o Bloco  A do Pedregulho. 
Na  mesma  época  pres idiu  a  Fundação  Leão  XIII.  Saiu  do  Governo 
junto com o Secretár io Artur Rios em 1962.

S

SANTOS,  Manoel  José  dos: Entrou  para  o  DHP  em 22  de  setembro  de  1961, 
contratado  como  Desenhista  Auxi l iar  para  servir  no  5HP  -  Serviço  de 
F iscal ização.

SANTOS,  Sidney  Mart ins  Gomes  dos:  Engenheiro  Civ i l .  Foi  Chefe  do  1  HP  - 
Serviço  de  Estudos  Prel iminares  e  do  3HP  -  Serviço  de  Execução.  Foi 
o  responsável  pelo  cálculo  estrutural  dos  quatro  conjuntos 
construídos  pelo  DHP.  Calculou  diversas  estruturas  de  projetos  de 
Affonso  Reidy  como  por  exemplo:  o  Colégio  Bras i l-Paraguai  de  1952, 
o  MAM  de  1953,  e  a  Passarela  Paulo  Bittencourt  na  frente  do  museu 
de 1962/64.

SANTOS,  Yanar  Carvalho  dos:  Arquiteto.  Entrou  para  o  DHP  em 2  de  março 
de  1954  contratado  como  Desenhista  para  servir  no  Gabinete  do 
Diretor.  Foi  fotógrafo  do  DHP,  e  membro  de  Comissões  de  Aceitação 
Def in it iva  nos  últ imos  anos  do  DHP.  Foi  Chefe  inter ino  do  2HP  - 
Serviço de Planejamento e do 4HP - Serviço de Administração.

SOCIEDADE  Bras i le i ra  de  Urbanismo  S/A:  Real izou  obras  de  estrutura  de 
concreto nos blocos A e B do Conjunto Residencia l  de Vi la  Isabel.

SOCIEDADE  de  Instalações  Técnicas:  Executou  as  instalações  elétr icas  e 
hidrául icas  e  fornecimento  das  máquinas  da  lavanderia  e  mercadinho 
do Pedregulho.
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SOUZA NETO, Bel isár io  Soares de: Engenheiro.  Passou a integrar a Comissão 
de Concorrências a part ir  de 4 de dezembro de 1961.

STORIMO,  Alta ir  de  Carvalho:  Entrou  para  o  DHP  em  12  de  maio  de  1948 
contratado  como Desenhista  para  servir  no  1  HP -  Serviço  de  Estudos 
Prel iminares.

T

TASSO,  L isboa  e  Freire:  Executou  as  obras  de  Pavimentação,  drenagem, 
esgotamento  pluvia l ,  ajardinamento  e  serviços  complementares  do 
Pedregulho,  entre 6 de setembro de 1950 e 12 de outubro de 1954.

TORREÃO,  Celmo:  Engenheiro  Civ i l .  Foi  nomeado  para  a  chef ia  do 6HP  - 
Serviço  de  F iscal ização,  por  Stel io  Roxo  em  2  de  fevereiro  de  1961. 
Também chef iou o 5HP a part ir  de 28 de abri l  de 1961.

TÉCNICA  de  Engenharia  Ltda,  Empresa:  Executou  os  serviços  de  instalação 
do  recreio,  de  taludamento,  drenagem,  jardinagem,  obras 
complementares,  instalação de aparelhos  sanitár ios,  escadas internas, 
incineradores  de  l ixo  no  Pedregulho.  No  Conjunto  Residencia l  V i la 
Isabel,  executou  serviços  de  levantamento  topográf ico, 
terraplenagem,  pavimentação  de  vias  de  circulação,  muralhas  de 
arr imo, restauração do parque e remoção de barracos existentes.  

V

VARGAS, Getúl io  Dornel les:  Nasceu em São Borja (RS),  no dia  19 de abri l  de 
1882.  Foi  um  dos  mais  inf luentes  estadistas  bras i le iros  do  séc.  XX, 
sendo  a  f igura  dominante  da  pol í t ica  nacional  durante  24  anos.  Em 
1909  se  elegeu  para  a  Assembléia  Estadual  do  Rio  Grande  do  Sul, 
reelegendo-se  em  1913  e  1917,  como  membro  do  Part ido 
Republ icano.  Em  1922  foi  para  a  Câmara  Federal.  Foi  Ministro  da 
Fazenda  do  governo  Washington  Luís,  entre  1926  e  1928,  quando  foi 
e le ito  Governador  do  Rio  Grande  do  Sul.  Ao  perder  as  eleições 
pres idencia is ,  encabeçou a Revolução de 1930 que o levaria ao poder. 
Cr iou o Ministér io  do Trabalho,  responsável  por  uma sér ie  de medidas 
que aumentaram os  direitos  dos  trabalhadores:  Cr iou  os  Inst i tutos  de 
Aposentadorias  e  Pensões,  que  foram  responsáveis  pela 
implementação  de  um  programa  de  construção  e  f inanciamento  de 
moradias;  regulamentou  os  contratos  de  trabalho;  f ixou  os  horár ios 
de  trabalho;  inst i tu iu  o  direito  a  fér ias  remuneradas.  Com  a 
popular idade  amealhada  junto  ao  crescente  operar iado  urbano,  e  a 
v io lenta  repressão  aos  seus  opositores,  Vargas  permaneceu  na 
pres idência  até 1945. Antes em 1937, desfechou o golpe  que cr iar ia  o 
Estado  Novo,  onde  conseguiu  concentrar  a inda  mais  poderes.  Foi 
ret irado  da  pres idência,  em  outubro  de  1945,  através  de  um  golpe 
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perpetrado  pelos  mil i tares,  preocupados  com  o  avanço  do 
queremismo.  Mesmo  ass im  Vargas  é  eleito  Senador  por  São  Paulo  e 
pelo  Rio  Grande  do  Sul.  Apoiou  de  maneira  t ímida  a  candidatura  de 
Dutra,  que  af inal  fo i  v itor iosa.  Com  a  união  do  PSD  com  a  UDN, 
Vargas  rompe  com  Dutra,  abrindo  caminho  para  sua  eleição  em 
outubro  de  1950.  Getúl io  retornava  à  pres idência  onde  implementar ia 
uma  pol í t ica  de  tons  nacional istas,  onde  se  destacam  a  cr iação  da 
Petrobrás  e  a  cr iação  da  Eletrobrás.  A  oposição  conservadora, 
comandada  pela  UDN,  vai  gradualmente  conseguindo  isolar  Getúl io, 
especia lmente  junto  às  Forças  Armadas.  Com  o  atentado  da  rua 
Toneleros,  contra um dos pr incipa is  l íderes  udenistas,  Carlos Lacerda, 
e  a  suspeita  de  envolv imento  de  Getúl io,  os  reiterados  pedidos  de 
renúncia  do  Pres idente  ganharam  força.  Este  processo  culminou  no 
suic íd io de Getúl io Vargas em 24 de agosto de 1954.

VIDAL,  Manoel  Penetra:  Administrador  do  Conjunto  Residencia l  Prefeito 
Mendes  de  Morais  –  Pedregulho.  Sua  eleição  foi  aprovada  pela 
direção do DHP em 12 de abri l  de 1955.

VITAL, João Carlos: Nasceu em Porto Alegre no dia de 11 de março de 1900. 
Engenheiro  Civ i l  formado  pela  Escola  Pol i técn ica  do  Rio  de  Janeiro. 
Em 1934,  foi  nomeado  Diretor  do  Gabinete  do  Ministér io  do  Trabalho 
Indústr ia  e  Comércio  Joaquim  Pedro  Salgado  Fi lho.  Foi  Diretor-geral 
do  Departamento  de  Estat íst ica  e  Publ ic idade  do  Ministér io  do 
Trabalho,  e  Pres idente  da  comissão  organizadora  do  IAPI,  cr iada  em 
dezembro  de  1936.  Foi  Ministro  inter ino  do  Trabalho,  quando ampl iou 
os  IAP’s,  e  instalou  o  novo  prédio  do  Ministér io,  no  Castelo.  Real izou 
estudos  sobre  a  construção  de  casas  populares  como meio de superar 
o  problema  das  favelas,  e  implantou  pela  pr imeira  vez  no  país  o 
salár io  mínimo.  Organizou  o  Inst i tuto  de  Resseguros  do  Bras i l-  IRB, 
do  qual  fo i  o  pr imeiro  Pres idente.  Em  25  de  abri l  de  1951,  foi 
nomeado  por  Vargas  Prefeito  do  DF,  em  subst itu ição  a  Mendes  de 
Morais.  Inic iou  a  construção  da  adutora  do  Rio  Guandu.  Construiu  as 
estradas  Grajaú-Jacarepaguá,  Itararé-Itaoca  e  Areia  Branca.  Fez  o 
estudo  prel iminar  para  o  Código  de  Fundações  e  Escavações  do  DF, 
que  foi  aprovado  por  Al im  Pedro,  em  maio  de  1955.  Em  sua 
administração  foi  concluída  a  pr imeira  etapa  do  Conjunto  Paquetá. 
Para  tanto  contratou  obras  no  valor  de  R$  646.110,00.  Para  a 
ut i l ização  do  mesmo  o  DHP  cr iou  um  Regulamento,  que  Vita l  aprova 
em  1952.   Sua  administração  também  deu  prosseguimento  às  obras 
do  Pedregulho,  onde  foram dest inados  R$  5.089.302,00.  Por  conta  de 
um projeto  de  le i  tr ibutár ia  mal  recebido  pela  Câmara  de  Vereadores, 
fo i  demit ido  em  dezembro  de  1952,  sendo  subst itu ído  por  Dulcídio 
Cardoso.  Foi  proprietár io  do  Escr itór io  Técnico  João  Carlos  Vita l , 
responsável  pela  construção  dos  edif íc ios  Marquês  de  Herval,  projeto 
dos  irmãos  Roberto  de  1952,  e  Edison  Passos,  projeto  de  Jacques 
Pi lon de 1946.  Faleceu no Rio de Janeiro em 16 de abri l  de 1984.  
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8. Entrevistas com membros do DHP:

8.1.  Entrevista  com  o  Arquiteto  Francisco  de  Paula  Lemos  Bolonha. 
Concedida em 21 de Janeiro de 2001:

Pergunta: Conte-nos sua histór ia antes do DHP.
FB: Eu nasci  em Belém do Pará. Ant igamente,  não exist iam faculdades 

de  Arquitetura,  então  meu  pai  me  perguntou  se  eu  não  queria  ir  para  a 
faculdade  de  Engenharia.  Quando  eu  era  pequeno,  eu  não  conhecia  esse 
nome  de  arquiteto,  eu  queria  estudar  para  desenhar  casas.  Eu  também 
pintava,  eu  sempre  desenhei  muito.  Aí,  o  pessoal  diz ia  que eu  deveria  fazer 
a  Faculdade  de  Belas  Artes,  mas  eu  não  queria  fazer  Belas  Artes,  eu  queria 
era  desenhar  casas.  Meu  pai  disse  que  a  única  solução  ser ia  estudar  no  Rio 
ou  em  São  Paulo.  Aí  então,  ele  me  mandou  pro  Rio  de  Janeiro,  para  o 
colégio  interno.  Cheguei  em  35  e  fui  para  o  Colégio  Anglo-Bras i le iro,  que  o 
diretor  era   o  Sr.  Jaime Cunha,  irmão de  Sérgio  Porto  e  f iquei  um ano lá.  Aí 
depois  de  um  ano,  eu  não  queria  mais  f icar  lá,  eu  fui  pro  Lafayette  como 
interno,  onde  eu  acabei  de  fazer  o  ginásio  e  depois  eu  f iz  o  1º,  2º  e  3º 
complementar,  mas  já  morando  em pensão.  Eu  nasci  em 23,  tenho 77 anos. 
Terminei  o  complementar  e  f iz  exame  no  mesmo  ano.  Entrei  na  Escola 
Nacional  de  Belas  Artes.  Não  exist ia  a inda  Faculdade  de  Arquitetura.  O 
ensino  de  Arquitetura,  era  um ramo  da  Escola  Nacional  de  Belas  Artes.  Era 
Pintura,  Arquitetura,  Escultura  e  Histór ia  da  Arte  .  Era  em  1940.  Em  45  é 
que  foi  fundada  a  Faculdade  de  Arquitetura,  da  qual  eu  f iz  parte  da  1º 
turma.  Um dos  meus  professores,  fo i  Gastão  Baiana.  Eu  me formei  em 45  e 
já  trabalhava  desde 1º  ano e  acabei  trabalhando  com Jorge  Moreira  e  então 
o  Reidy  que  era  amigo  do  Jorge,  me  chamou  pra  trabalhar  na  Prefeitura. 
Entrei  na  Prefeitura  como  topógrafo,  pois  não  havia  cargo  de  arquiteto.  No 
DHP,  o  Reidy  chef iava  o  serviço  de  planejamento,  o  Eng.  Gabriel  de  Souza 
Aguiar,  chef iava o de execução e f iscal ização.
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Pergunta: Como surgiu o DHP?
FB:  Foi  na  época  do  pres idente  Dutra.  O  pr imeiro  diretor  do 

departamento,  o  Engenheiro  Arl indo  Laviola,  chamou  o  Reidy  e  a  Carmen 
para trabalhar  com ele.  Anter iormente  ao DHP,  já exist ia  o  departamento  de 
construções  proletár ias,  que  tratava  da  concessão  de  l icença.  Estas  l icenças 
cont inuaram  a  serem  emit idas,  de  graça,  pelo  DHP,  que  ainda  oferecia 
vár ios  projetos  para  as  pessoas  escolherem.  Ou  então,  os  própr ios 
moradores  traziam o projeto da casa,  até  70 m².  Com o surgimento  do DHP, 
o  Reidy  tomou  conta  do  serviço  de  planejamento  e  a  Carmen  do  serviço 
socia l .  E  o  Reidy  só  aceitou  o  cargo  de  chefe  do  planejamento,  com  a 
condição  de  se  construir  o  Pedregulho.  A  Carmen  começou  a  fazer  o 
levantamento  sócio-econômico  com  os  funcionários  da  prefeitura  que 
res idiam  em  favelas.  Nesta  época  eu  havia  acabado  de  me  formar,  e 
trabalhava  com  o  Toledo.  Logo  depois  o  Toledo  me  encaminhou  para  o 
escr itór io  do  Jorge  Moreira.  Mas  aí  o  Moreira,  o  Niemeyer  e  o  Reidy  t inham 
escr itór ios  juntos,  e  o  Oscar  me  chamou  para  trabalhar  com  ele.  Quando  o 
Reidy assumiu o planejamento do DHP, ele me perguntou se eu não queria ir 
trabalhar  na  prefeitura.  Foi  logo  depois  de  eu  me  formar.  Eu  me  formei  em 
45,  em  maio  de  46  ele  me  convidou,  e  em  julho  eu  t ive  a  minha  nomeação 
publ icada.  Eu  entrei  logo  no  começo  do  departamento,  o  Reidy  não  havia 
sequer  começado  o  Pedregulho,  a inda  se  estava  escolhendo  o  terreno.  A 
Carmen havia começado a fazer o levantamento.

Pergunta: Como eram os serviços de Estudos Prel iminares?
FB:  O  Serviço  de  Estudos  Prel iminares  tratava  da  escolha  dos 

terrenos,  ver i f icar  se  o  terreno  é  próprio  da  Prefeitura.  O  chefe  de  Estudos 
Prel iminares  era  o  Eng.  Francisco  Marques  Lopes  e  o  chefe  dos  calcul istas 
era  o  Eng.  Sidney  Gomes  dos  Santos  que  calculou  o  MAM  e  o  Chefe  da 
Administração era o Antônio Mol ica

Pergunta: A Carmen foi diretora  desde o in íc io?
FB:  O  pr imeiro  diretor  foi  Antônio  Arl indo  Laviola  que  f icou  pouco 

tempo  no  cargo.  O  Eng.  Marques  Porto,  que  era  Secretár io  de  Obras 
convidou  Carmen,  que  assumiu  a  direção  do  DHP,  cargo  que  ela  manter ia 
por  12  anos)  e  o  Reidy  como Diretor  de  Urbanismo.  A  pr imeira  preocupação 
da  Carmen  quando  assumiu,  foi  a  cr iação  de  uma  bibl ioteca  especia l izada 
com  verba  para  compra  de  l ivros,  na  qual  havia  tudo  sobre  habitação 
popular  do  mundo todo.  Com a saída  do  Reidy  eu assumi  o seu lugar.  Nessa 
época  ela  já  havia  elaborado  os  1º  os  esboços  de  Pedregulho.  Quando 
assumi o cargo do Reidy,  comecei  a desenvolver  esses esboços.  Eu mandava 
os  projetos  para  a  aprovação  do  Reidy.  Às  vezes  eu  saía  do  DHP e  ia  v is i tá-
lo  no  Departamento  de  Urbanismo.  De  vez  em  quando  nós  saíamos  para 
almoçar juntos e chegamos até a ter um escr itór io  junto.  

Pergunta:  Como surgiu  o DHP? Quem inf luenciou  o Pres.  Dutra  para a 
cr iação do DHP?

FB:  Foi  uma  decisão  governamental.  Como  já  havia  um  serviço  de 
construções  proletár ias,  o  governo  decidiu  incent ivar  e  transformou-o  em 
Departamento.  A  Carmen,  na  época  da  guerra,  conseguiu  com o  governo,  a 
l iberação  de  até  70  sacos  de  cimento  por  habitação  proletár ia  de  até  70m². 
Depois  de  concluída  a  execução  da  cozinha  e  banheiro,  era  emit ido  um 
habite-se  provisór io  no  qual  era  l iberada  a  l igação  na  rede  públ ica.  Boa 
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parte  das  casas  do  subúrbio  se  ut i l izavam  das  plantas  do  DHP,  porém  a 
maior ia  t iveram as  elevações  modif icadas.  Minha  part ic ipação  no  projeto  de 
Pedregulho,  foi  apenas  de  desenhista.  Eu  desenvolv ia  os  desenhos  do  Reidy 
e  às  terças-feiras  nós  íamos  vis i tar  a  obra.  Foi  o  Eng.  Sidney  quem calculou 
Pedregulho.  Nós  elaborávamos  os  desenhos  e  encaminhava-os  para  que  ele 
pudesse dimensionar as peças.  

Você  conhece  o  Conjunto  Gávea?  Uma  das  maiores  imoral idades  que 
eu  ass ist i !  A  PUC  estava  interessada  no  terreno  que  era  da  Prefeitura.  Foi 
fe ito  um acordo  para a doação do mesmo onde a PUC  se obrigar ia  a  aceitar 
as  condicionantes  do  projeto  do  Reidy.  Eu  ass ist i  a  ass inatura  deste 
documento.  O  própr io  edif íc io  da  PUC,  acompanhava  o  al inhamento  da 
avenida  proposta  pelo  Reidy.  Quando  o  Reidy  saiu  do  Departamento,  a  PUC 
conseguiu  uma  aprovação  para  a  mudança  do  curso  da  avenida.  Uma  das 
maiores  imoral idades  que  eu  ass ist i  na  minha  vida.  Destruíram  com  o 
prédio!  O  Reidy  fez  o  projeto  do  Conj.  Marquês  de  São  Vicente,  enquanto 
trabalhava no Departamento de Urbanismo.

Pergunta: Como surgiu a idéia do traçado de Pedregulho?
FB:  Foi  a   part ir  da  topograf ia.  A  execução  de  todos  os  prédios  de 

Pedregulho  foi  em  conjunto.  A  inauguração  da  1ª  parte  de  Pedregulho  foi 
em 15 de Junho de 1950. Inaugurou-se os 2 blocos,  a escola,  a lavanderia  e 
o  posto  de saúde.  Não havia  favelas.  Reidy  desenhou alguns  dos  mobi l iár ios 
para  o  apartamento  modelo  e  pediu  que  comprasse  os  demais.  A  Carmen 
chamou  o  Burle  Marx  para  a  elaboração  do  projeto  paisagíst ico.  O  in íc io  do 
projeto  baseou-se  em pesquisas  com os  funcionários  da  Prefeitura  inscr itos. 
As  ass istentes  socia is  relatam  um  caso  engraçado  onde  um  funcionário 
inscr ito,  requis itava  a  aquis ição  de  2  apartamentos,  um  em  cada  ponta  do 
bloco, pois ele possuía 2 famíl ias  e div idia  a semana entre elas.

Pergunta: Havia um regulamento de conduta para os moradores?
FB:  Sim. No começo,  as unidades  eram alugadas  para funcionários  em 

s ituação  de  misér ia,  e  portanto,  mantido  pela  Prefeitura.  Com  o  passar  do 
tempo,  elas  foram vendidas  e  se  tornaram o  que é  hoje.  A  Carmen defendia 
que as unidades nunca deveriam ser vendidas.

Pergunta:  Por  quê  os  apartamentos  em  Pedregulho  não  possuíam 
tanque?

FB: A Carmen acreditava  que deveria  ser  edif icada  lavanderia  comum, 
porém,  no  projeto  de  Vi la  Isabel,  eu  pus  um  tanque  em  cada  unidade,  que 
foi  logo  cr it icado  pela  Carmen.  Depois  de  muita  discussão,  ela  acabou 
cedendo para a colocação de uma pia de despejo,  mas no f inal,  voltou atrás.

Pergunta:  Você  acredita  que  a  Arquitetura  pode  cr iar  um  “Novo 
Homem”?

FB:  Você  não  consegue  mudar  a  famíl ia  bras i le ira.  Nós  somos  muito 
pr imit ivos.  Cada  vez  mais,  a  área  de  serviço  f ica  maior.  Paquetá  era  mais 
fáci l ,  por  se tratar  de  casas  geminadas.  Paquetá foi  construída  em estrutura 
de  concreto  armado  e  alvenaria  de  t i jo los  maciços,  porém,  houve  um 
estudo,  para  a  execução  em  estrutura  pré-moldada,  que  foi  descartada  por 
ser  muito  mais  cara.  Tanto  Paquetá  quanto  Vi la  Isabel,  foram  projetadas  e 
desenhadas  por  mim  e  calculadas  por  Sidney.  Eu  gosto  muito  de  Paquetá, 
porque ela não perturba a paisagem.

Pergunta: Como terminou o DHP?
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Quando  o  Lacerda  assumiu,  ele  acabou  com o  DHP.  Eu  f iquei  no  DHP 
até  o  f inal,  por  quase  15  anos.  Então,  fui  para  a  Secretar ia  de  Educação, 
porque eu conhecia o F lexa Ribeiro,  que era o Secretár io.

8.2.  Entrevista  com  o  Engenheiro  Eduardo  Mel lo  Franco.  Concedida 
em 08 de Maio de 2002:

Pergunta: Conte-nos como você entrou para o DHP.
EF:  Quando  estava  no  2º  ano  da  Escola  Nacional  de  Engenharia,  fu i 

trabalhar  no  DHP,  junto  com  o  topógrafo  João  Luis  Novo  de  Niemeier,  que 
desenvolv ia  o  levantamento  topográf ico  do  Conjunto  Pedregulho.  Reidy  já 
havia  elaborado um anteprojeto,  de modo que,  já  t ínhamos diretr izes  para a 
execução  do  levantamento.  No  local ,  junto  ao  eixo  da  Leopoldina,  havia  o 
Reservatór io  do  Pedregulho.  De  minha  responsabi l idade  eram  os  cálculos. 
Como o  1º  levantamento  não  fechou  a  pol igonal,  t ivemos  que  refazê- lo.  Saí 
do  DHP  em  Janeiro  de  1947,  indo  trabalhar  no  Departamento  de  Obras, 
junto  com  o  Eng.  Antonio  Arl indo  Laviola,  com  quem  trabalhava  no  DHP. 
Após  formado,  construí  cerca  de  30  casas  seguindo  o  padrão  desenvolv ido 
pelo DHP.

8.3.  Entrevista  com a Arquiteta  Lygia  Fernandes.  Concedida  em 10 de 
Maio de 2002:

Pergunta: Conte-nos sua histór ia antes do DHP.
Lygia  Fernandes:  Eu  nasci  em  São  Luiz  do  Maranhão  em  27  de 

setembro  de  1919.  Meu  pai  era  of ic ia l  do  exército,  então  nos  andamos  pelo 
Bras i l  inteiro.  E  para  o  Rio  v im  já  para  fazer  aqueles  3  anos  de 
complementar.  Eu  me  formei  em  45,  seis  anos,  quer  dizer  em  39,  então  foi 
38,  37,  36,  devo  ter  chegado  ao  Rio  nesta  época.  Aí  meu  pai  diz ia  que  eu 
t inha  que  ir  para  casa  de  minha  t ia.  Meu  pai  fo i  transfer ido  para  Maceió  e 
então  t ive  que  f icar  na  casa  da  minha  t ia.  Aí  eu  f iz  o  vest ibular  e  passei  e 
fui  fazer  arquitetura  na  Escola  Nacional  de  Belas  Artes,  que  nessa  época 
ainda  não  estava  do  fundão.  Eu  f iz  em  6  anos,  f iquei  um  ano  fazendo 
urbanismo  e  5  arquitetura.  Meu  primeiro  trabalho  foi  com  o  Henrique 
Mindl in,  depois,  o Jorge Machado Moreira  me chamou e eu fui  trabalhar  com 
ele.  Então  eu  soube  que  t inha  s ido  nomeada  para  a  habitação  popular,  e 
deixe i  o Jorge para me dedicar à habitação popular.  

Pergunta:  A  Sra.  entrou  no  DHP  e  daí  para  frente  como  foi  o  seu 
trabalho  lá  dentro,  a  Sra.,  entrou  em  que  área,  em  que  setor  do 
Departamento ?

LF:  Fui  para  o  Serviço  de  Planejamento  onde  eu  trabalhava  com  o 
Affonso Eduardo Reidy.

Pergunta: Em que consist ia  o seu serviço no setor de planejamento? 
LF:  Nós  fazíamos pequenos projetos  para distr ibuir,  de graça,  para  as 

pessoas que queriam fazer  sua casa e também, nós distr ibuíamos o cimento. 
200  sacos  de  cimento.  Eu  andava  num  Jeepiz inho  o  tempo  todo  no  Rio  de 
Janeiro,  f iscal izando,  pra  ver  se  estavam  fazendo  bom  uso  do  cimento, 
fazendo as casas.

Pergunta: A Sra. projetou alguma das casas padrão?
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LF:  Projetei  vár ias  casas,  o  Bolonha,  que  foi  meu  colega  de  turma, 
também projetou. Mas eu fui chefe do Planejamento. 

Pergunta: Como eram estas f iscal izações de Jeep pela cidade?
LF:  Eu  Vis itava  toda  a  cidade,  inclus ive  havia  locais  que  você  só 

chegava  à  pé,  pr incipalmente  nos  morros.  Os  projetos  eram  s imples,  mas 
muito  bonit inhos.  Eu  t inha  muitos  estagiár ios  aprendendo  a  desenhar,  e 
para  cada  um  eu  pedia  o  projeto  de  uma  casa  que  depois  era  guardado  no 
DHP.

Pergunta: Quantos anos a Sra.  trabalhou no DHP?
LF:  F iquei  lá  muitos  anos,  depois,  quando  eu  saí,  eu  fui  para  o 

Departamento de Parques e Jardins,  e me aposentei  no DER em 1989.
Pergunta:  A  Sra.  trabalhou  em  algum  dos  Conjuntos  projetados  pelo 

DHP?
LF:  Trabalhei  no  Pedregulho  e  no  Marques  de  São  Vicente.  Nós 

desenvolv íamos  os  projetos  lá  no  DHP,  desenhando.  O  Reidy  estava  no 
Urbanismo, mas ela ia  muito lá.

Pergunta: Como era trabalhar  com a Carmen?
LF: Ela era muito at iva,  muito alegre.
Pergunta: Qual  era o papel  do Serviço de Planejamento?
LF: Era projetar as edif icações.
Pergunta: Como funcionava a relação do Serviço de Planejamento com 

o de Execução?
LF:  Era  muito  fáci l :  quando  precisávamos  de  um  dimensionamento  a 

gente  passava  os  desenhos  para  eles  calcularem.  F icávamos  todos  no 
mesmo andar,  sem burocracia.

Pergunta: A Sra. acompanhou algumas das obras dos Conjuntos?
LF:  Acompanhei  toda  quinta-feira  eu  ia  a  obra.  E  aconteciam  coisas 

muito  engraçadas.  As  pessoas  que  foram  para  lá  eram  humildes.  E  muitas 
usavam  o  vaso  sanitár io  para  colocar  gal inha  para  botar  ovos,  e  outras 
coisas  engraçadas.  Chegaram  a  lavar  roupa  na  piscina.  Para  eles  aceitarem 
que  a  roupa  deles  fosse  lavada  na  lavanderia  foi  preciso  que  a  Carmen,  o 
Reidy,  e  eu  levássemos roupas  da  nossa  casa  para  lavar  lá.  Se  não eles  não 
aceitavam a Lavanderia.  

Eu f iscal izava a obra junto com a Carmen, Bolonha e o Reidy.
Pergunta: Como foi  fe ito o Conjunto Gávea?
LF:  O  Gávea  demorou  menos.  O  Pedregulho  (a  obra)  durou  o  tempo 

todo,  mas o Gávea foi  só o prédio  grande.  Que al iás  abriram uma parte  para 
passar  a  avenida.  Eu estava no DER nesta  época  e me chamaram para saber 
o que eu achava.  Eu disse:  “Que absurdo vocês fazerem isso.  Não é poss ível 
vocês  pegarem  uma  parte  do  projeto  do  Reidy  que  ganhou  até  prêmio,  e 
fazer uma coisa dessas”.  Era um paraíso.

Pergunta:  Alguns  dos  funcionários  do  DHP  chegaram  a  morar  nos 
conjuntos?

LF: Chegaram mas não eram muitos. 
Pergunta: A Sra. trabalhou na obra do Conjunto Paquetá?
LF:  Trabalhei,  eu  v is i tava  a  obra  nas  terças-feiras  para  f iscal izá- la 

junto com o empreite iro.
Pergunta: A Sra. trabalhou na obra do Conjunto de Vi la Isabel?
LF: Não me lembro.
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Pergunta:  Depois  de  50  anos  como  a  Sra.  vê  o  trabalho  desenvolv ido 
por vocês no DHP?

LF: Foi bom. Depois  acabou não é.

8.4.  Entrevista  com  a  Ass istente  Socia l  Anna  Augusta  de  Almeida. 
Concedida em 11 de Julho de 2002:

Pergunta: Conte-nos um pouco de sua histór ia antes do DHP.
Anna  Augusta  de  Almeida:  Eu  nasci  em  São  Luís  do  Maranhão  e  v im 

para  o  Rio  de  Janeiro  com  oito  anos  de  idade.  Estudei  no  colégio  Sacre 
Couer  de  Marie,  depois  de  terminado  o  curso  f iz  Serviço  Socia l  no  Inst i tuto 
Socia l  da  PUC do  Rio  de  Janeiro.  Logo após  me formar,  ou  um pouco  antes, 
não  me recordo  bem,  prestei  concurso  parar  a  prefeitura  do  DF  e  comecei  a 
trabalhar.  Logo  que  me  formei  fui  contratada  para  ser  professora  da  PUC  e 
lá  f iquei  durante  45  anos.  No  Estado  trabalhei,  in ic ia lmente,  no 
Departamento  de  Ass istência  Socia l ,  depois  fui  para  o  Departamento  de 
Habitação  Popular,  depois  t ive  uns  problemas  pol í t icos  e  como  eu  já 
lecionava  na  Faculdade  de  Serviço  Socia l  fu i  para  lá,  dal i  para  a 
Univers idade  do  Estado  da  Guanabara.  Al i ,  também por  razões  pol í t icas,  fu i 
obrigada  a  me aposentar.  Meu  reitor  diz ia,  mais  é  impossível  a  senhora  tão 
jovem  e  já  se  aposentando.  E  eu  respondia:  pois  é,  mas  não  vou  perder 
meus direitos  de  funcionária.  De modo que também me aposentei  do  Estado 
e  cont inuei  na  PUC.  Trabalhei  durante  20  anos  nas  Indústr ias  Vi l lares  como 
Assistente Socia l ,  de onde saí  novamente por questões pol í t icas.

Pergunta: Como a senhora entrou para o DHP?
A.  A.  A.:  Fui  convidada  pela  Carmen Port inho.  Comecei  a  trabalhar  na 

Prefeitura  no  Departamento  de  Ass istência  Socia l ,  atendendo às  queixas  dos 
funcionários,  depois  o  diretor  do  hospita l  do  servidor  me  requis itou  para 
trabalhar  lá.  Nesta  mesma  época,  Carmen  começou  a  trabalhar  no  DHP  e 
sol ic i tou  a  uma  amiga,  que  era  ass istente  socia l  mas  não  exerc ia  a 
prof issão,  que  indicasse  uma  ass istente  para  o  DHP.  Ela  me  indicou  e  fui 
transfer ida para o DHP.  E aí me engajei  na pol í t ica  do Departamento.  O meu 
primeiro  trabalho  foi  fazer  o  recenseamento  de  todos  os  funcionários  da 
Prefeitura  do  Distr i to  Federal  que  moravam  em  São  Cristóvão.  A  própria 
famíl ia  da  Carmen  morava  em  São  Cristóvão.  Conheci  São  Cristóvão,  andei 
por  todas  as  ruas  de  ponta  a  ponta.  F iz  um  levantamento  dos  funcionários 
que  serviu  para  ident i f icarmos  aqueles  que  também  trabalhavam  no  bairro. 
Começamos  a  fazer  a  seleção.  Enquanto  isto  estava-se  construindo  o 
Conjunto.  Durante  o  período  de  construção  eu  mantive  um  relacionamento 
muito bom com o Doutor  Reidy.  Com ele  discut ia muitas questões relat ivas  à 
habitação.  Conversávamos  sobre  uma  mesa  e  ele  me  diz ia  ass im:  “Numa 
casa  de  pobre  como  você  acha  que  deve  ser  a  sala?  Deve  ser  maior  que  a 
cozinha  ou  menor?”  ou  então  “Como  deve  ser  a  janela  do  banheiro?”.  Por 
exemplo,  no  caso  das  janelas  eu  disse  para  ele  que  não  se  podia  colocar 
somente  v idros,  pois  os  moradores  do   Conjunto  não  t inham  condições  de 
pagar  um  venti lador  ou  ar  condic ionado.  Por  isto  as  janelas  possuem 
trel iças.  Carmen interfer iu  bastante no projeto da escola,  pois  ela t inha uma 
boa  noção  de  famíl ia;  a  parte  de  jardins  era  na  frente  da  escola,  de  modo 
que  as  mães  pudessem  ver  seus  f i lhos  das  janelas  de  seus  apartamentos; 
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atrás  da  escola  f icavam  os  meninos,  que  não  gostam  da  interferência  dos 
pais.  De modo que tudo foi  planejado,  até  mesmo o t ipo  de vegetação,  tudo 
era  discut ido  e  Doutor  Reidy  sempre  pedia  uns  palpites  sobre  a  área  socia l . 
Tudo  era  movido  por  um  pensamento  muito  humano,  tanto  que,  na  escola 
pr imária,  o jardim era feito pelo Burle Marx,  que era muito amigo da Carmen 
e  do  Doutor  Reidy.  Todas  as  janelas  da  escola  t inham jardineiras,  era  tudo 
muito bonito.

Depois  disto  eu  fui  perguntar,  famíl ia  por  famíl ia,  se  queria  ou  não 
queria  morar  no  Pedregulho.  Então  encaminhava  os  nomes  dos  interessados 
para  o  Departamento  de  Patr imônio  que  cuidava  da  elaboração  dos 
contratos  de  locação.  Durante  o  período  de  construção  meu  trabalho  foi 
preparar  as  pessoas  -  educar  as  pessoas  -  para  que  elas  pudessem 
realmente  gozar  daquele  benef íc io.  A  pr imeira  coisa  que  eu  fazia  era 
perguntar  se  o  indiv íduo  possuía  documento  de  ident idade,  se  t inha  os 
f i lhos  registrados  e  matr iculados  na  escola,  ou  seja  preparar  todos 
socia lmente,  de  modo  que  todas  as  famíl ias  t ivessem  seus  documentos  e 
exame  de  saúde  em  dia,  para  que  não  ocorressem  problemas  quando 
chegasse  a  hora  da  mudança.  De  outro  lado,  eu  levava  revistas  para  elas 
escolherem  os  móveis,  mostrava  o  tamanho  da  sala  para  que  elas  não 
comprassem  peças  inadequadas.  O  conjunto  possuía  alguns  detalhes  novos 
que  eram  apresentados  a  eles  como,  por  exemplo,  as  escadas  dos 
apartamentos  duplex.  Cada  degrau  era  móvel,  poss ibi l i tando  a  guarda  de 
br inquedos.  Na  cozinha  a  tábua  de  engomar  era  retrát i l .  Foi  muito 
interessante,  fo i  um período bom.

Pergunta: Após a construção a senhora cont inuou este trabalho?
AAA:  Continuei,  com  os  moradores  já  habitando  lá.  Logo  em  seguida 

começou  Paquetá.  Como  a  exper iência  do  Pedregulho  havia  s ido  boa,  eu  f iz 
o  mesmo  trabalho  em  Paquetá.  Lá  a  maior ia  dos  funcionários  morava  em 
barracos.  As praias estavam sendo ocupadas por barracos.  Nós começamos a 
fazer  um  relacionamento  das  famíl ias  dos  dois  conjuntos.  Em  Paquetá  nós 
fazíamos  passeios  com  os  moradores,  levando-os  ao  Jardim  Botânico,  à 
praia  de  Copacabana,  conhecer  o  próprio  Pedregulho,  e  os  moradores  do 
Pedregulho  eram  levados  a  conhecer  Paquetá.  Era  uma  maneira  de  fazer 
com  que  aquelas  pessoas  se  sent issem  fel izes,  que  elas  não  se  sent issem 
diferentes  dos  outros.  Que  fosse  um conjunto  bonito  com  famíl ias  morando 
normalmente,  part ic ipando  da  vida  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Sem 
nenhuma  caracter íst ica  de  famíl ias  pobres  ou  r icas.  Então  a  Carmen  me 
colocou  como  a  responsável  pelos  funcionários  de  Paquetá.  Aí  eu  pude 
adotar  meu  s istema  socia l .  Se  o  engenheiro  ou  arquiteto  trabalha  quatro 
horas,  por  que  o  pobre  do  infel iz  que  vai  varrer  o  chão  tem  que  trabalhar 
oito  horas,  sem  tempo  para  ir  a  um  banco?  Então  todo  o  funcionário  de  lá 
t inha  um  dia  de  folga,  conforme  combinavam  entre  eles.  Um  verdadeiro 
absurdo. Com isso eu cr ie i  a lguns problemas. Porque quando engenheiros ou 
arquitetos  eram  nomeados  para  o  Departamento,  achavam  que  eram 
funcionários  ass inavam  o  ponto  e  iam  embora.  A  gente  cr ia  problemas 
buscando o bem estar de todos.  

Quando  o  Lacerda  acabou  com  o  DHP,  ele  mandou  jogar  fora  todo  o 
arquivo  do  Departamento.  A  Carmen  quando  recebeu  a  ordem,  pegou  o 
arquivo  do  DHP  e  at irou  no  incinerador  do  prédio.  Eu  salvei  a lgumas  coisas 
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minhas,  porque  era  na  minha  sala.  Um dos  grandes  problemas  pol í t icos  que 
nós  enfrentamos  foi  o  governo  nomear  o  s índico  dos  Conjuntos.  Eu  achava 
isso  um absurdo.  Por  que  não ter  um s índico  eleito  pelos  moradores?  Ass im 
quando  nós  f izemos  o  regulamento  nós  colocamos  o  s índico  sendo  eleito 
pelos  moradores  do  conjunto.  Vou  lhe  contar  um  detalhe  para  que  você 
possa  entender:  no  período  do  General  Mendes  de  Morais,  e le  chegou  ao 
Conjunto  e  me  disse:  “Preciso  de  dez  apartamentos”.  Eu  respondi  que  não 
ser ia  poss ível,  e  ele  respondeu,  “Mas  como,  eu  preciso  e  vou  mandar  as 
pessoas  para  cá”.  Eu  lhe  disse  que  ele  pr imeiro  precisava  conhecer  o 
conjunto.  Eu queria  que ele entendesse que havia um regulamento e ele  não 
podia  t irar  ninguém,  pois  todos  os  apartamentos  estavam ocupados.  Então, 
apesar  desses  problemas,  conseguimos  que  o  s índico  fosse  eleito  pelos 
moradores.

Pergunta:  Como  vocês  receberam  o  fato  do  Pedregulho  ter  s ido 
chamado of ic ia lmente Conjunto Prefeito Mendes de Morais?

AAA:  Foi  uma  surpresa  para  nós,  porque  o  nome  sempre  foi 
Pedregulho.

Pergunta:  Um  dos  apartamentos  do  Pedregulho  foi  ut i l izado  como 
local  para  que  fosse  ensinado,  aos  futuros  moradores,  como  se  ut i l izar  dos 
recursos do Conjunto?

AAA:  No  pr imeiro  andar,  bem  no  centro,  era  o  nosso  apartamento. 
Nós  não  morávamos  lá.  Nós  dávamos  aula,  conversávamos,  fazíamos 
entrevistas.

Pergunta:  Quais  foram  as  dif iculdades  que  a  senhora  teve  nesse 
trabalho  de  adaptação  dos  futuros  moradores  ao  conjunto.  Por  exemplo,  a 
Arquiteta  Lygia  Fernandes  conta  que  em  um  dos  apartamentos  a  latr ina  foi 
ut i l izada como vaso e até mesmo como poleiro  para gal inha.

AAA: Isto  não foi  em Pedregulho.  As  dif iculdades  que eles  t inham era 
com o  horár io  de  uso  da lavanderia.  Porque  foi  a  pr imeira  lavanderia  do  Rio 
de  Janeiro,  então  ninguém sabia  ut i l izá- la  direito  no  in íc io.  No bloco  B1 não 
houve problemas com os funcionários.  No B2 f icou um grupo de funcionários 
mais  pobres.  Então  as  moças  sentavam  nas  portas  que  davam  para  aquele 
corredor-varanda  para  conversar  e  botavam  as  pernas  no  corredor.  Que 
problema  eram  essas  pernas!  Elas  t inham  o  direito  de  conversar  no 
corredor,  mas  impediam,  ou  provocavam  as  pessoas  para  passar  pelas 
pernas.  Foi  o  único  problema   de  que  eu  me  lembre,  que  ocorreu  no 
Pedregulho.  Em  Paquetá  t ivemos  alguns  problemas  com  moradores  que 
desejavam  colocar  um  banheiro  no  térreo.  O  Bolonha  havia  colocado  o 
banheiro  somente  no  andar  superior.  Outro  fato  que  me  ocorre  foi  o  dia  e 
que eu cheguei  lá e havia um caminhão da l impeza urbana. E era justamente 
no  B2.  Chegando  lá  um morador  me  disse:  “Dona  Anna  não  se  meta  porque 
eu  recebi  uma  ordem  para  me  mudar”.  Eu  f iquei  surpresa  e  lhe  perguntei 
quem  havia  dado  esta  ordem.  Havia  s ido  o  chofer  do  secretár io.  Dir ig i-me 
ao chofer  e  lhe pedi  o  papel  contendo a ordem. Ele  me respondeu:  “Não,  eu 
trabalho  no  gabinete  do  prefeito  Mendes  de  Morais  e  ele  me  pediu  que 
viesse  aqui  fazer  a  mudança”.  E  eu  lhe  respondi:  “Mas  aqui,  n inguém  se 
muda  sem ordem por  escr ito”.  Ele  saiu  para  buscar  a  ordem e  eu  estou  até 
hoje esperando.
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Pergunta:  É  uma  grande  dif icu ldade  desenvolver  um  programa  socia l 
como esse e não contar com apoio do prefeito.

AAA:  É  muito  dif íc i l .  Ele  t inha  uma  outra  v isão  pol í t ica.  No  caso  do 
Lacerda ele queria também mudanças nos moradores do conjunto, bem como 
da  pol í t ica  socia l .  Eu  lhe  disse,  mais  uma  vez,  que  não  podia  fazer  nada, 
pois  havia  s ido  aprovado  um regulamento.  Mesmo ass im  ele  mandou  o  f i lho 
dele,  que  já  morreu;  o  diretor  do  Departamento  não era  mais  a  Carmen  era 
o  Stél io.  O  Dr.  Stél io  me  chamou  à  sala  para  conversar  com  o  f i lho  do 
Lacerda  que  me disse:  “  Papai  mandou  dizer  que  precisa  de  apartamentos”. 
Eu  respondi:  “Eu  cumpro  ordens,  peça  para  seu  pai  me  encaminhar  uma 
ordem  por  escr ito  e  eu  a  cumprirei”.  Aí  o  Lacerda  mandou  me  chamar 
porque  queria  me  conhecer.  F iquei  de  9:30  da  manhã  às  17:30  sentada  na 
ante-sala.  Ele  passava,  me  via  e  não  conversava  comigo.  Ao  f inal  e le  me 
disse: “O que é que a senhora faz aí”.  E eu lhe respondi:  “Aguardando a sua 
chamada,  o  senhor  mandou  me chamar”.  Então  contei  a  histór ia  toda,  e  ele 
me  deu  um  elogio  no  Diár io  Of ic ia l .  Pol í t ico  é  a  coisa  mais  dif íc i l ,  se  você 
ceder,  se você não t iver consciência  daqui lo que você está defendendo,  você 
não  trabalha  as  questões  socia is  em  hipótese  alguma:  você  sat isfaz 
pol í t icos.  Então  o  Dr.  Stél io  mandou eu  f icar  à  disposição,  não  me deu mais 
trabalho.  F iquei  seis  meses  sem  fazer  nada.  O  pessoal  me  diz ia:  “mas  a 
senhora não acha bom só ter  que ass inar  o  ponto e ir  embora?”.  Eu t ive que 
arranjar  um  pistolão  para  conseguir  ser  transfer ida  of ic ia lmente  para  a 
Univers idade.

Pergunta:  Com  a  chegada  de  Lacerda  e  a  saída  da  Carmen  todo  o 
projeto do DHP desapareceu?

AAA:  É,  realmente.  Nos  outros  Conjuntos,  eu  não  trabalhei ,  nem  no 
Marquês  de  São  Vicente,  nem  no  Vi la  Isabel.  Apesar  de  ser  funcionária  da 
PUC,  que  é  v iz inha  do  Marquês,  eu  jamais  entrei  a l i .  Acho  que  esses 
Conjuntos  representavam  uma  pol í t ica  toda  contrár ia  ao  que  nós 
propusemos,  não  havia  mais  o  espír i to  socia l  dos  dois  pr imeiros,  ninguém 
obedeceu  às  diretr izes  in ic ia is .  Para  que  eu  ir ia  para  lá?  Para  cr iar 
problemas?

Pergunta:  Durante  todo  o  período  que  a  senhora  esteve  no  DHP  seu 
trabalho  consist iu  na  ass istência  socia l  aos  moradores  do  Pedregulho  e  de 
Paquetá?

AAA: Sim.
Pergunta:  Como a senhora anal isa  o  trabalho  que vocês  real izaram há 

50 anos atrás?
AAA: Pr imeiro:  como eu trabalhava  com favela  eu compreendia  bem a 

luta  dos favelados para construir  uma casa, o problema de ser caracter izado 
como  favelado.  Essas  pessoas,  em  sua  maior ia  nordest inas,  chegavam  ao 
Rio  de  Janeiro  e  eram  rejeitadas.  Então,  quando  se  construía  alguma  coisa 
para  essas  pessoas,  era,  normalmente,  em  locais  afastados  das  suas 
moradias  or iginais.  Não  interessava  saber  o  que  uma  mudança  dessas 
representava  para  a  v ida  deles.  Ao  entrar  no  DHP,  eu  encontrei  uma  visão 
humana.  Além  da  maior ia  dos  moradores  morarem  próximos  aos  Conjuntos 
(Pedregulho  e  Paquetá),  nós  ainda  os  preparávamos  para  a  mudança:  eles 
sabiam  quando  ir iam  mudar,  eles  conheciam  seus  v iz inhos,  eles  sabiam  de 
antemão  quais  eram  os  seus  direitos  e  deveres.  O  próprio  regulamento  era 
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discut ido  com  os  moradores:  como  vai  ser  feita  a  varr ição,  a  que  hora 
devem  ser  apagadas  as  luzes.  Nada  era  imposto.  Era  uma  visão 
completamente diferente.

Pergunta: O DHP também auxi l iava na construção de casas populares?
AAA:  Sim.  O  interessado  em  construir  a  casa  se  apresentava,  e  eu 

pedia  que ele a desenhasse da maneira como ele quisesse. Esse desenho era 
encaminhado  para  os  estagiár ios  do  Departamento  que  o  anal isavam.  Após 
dez  dias  o  interessado  retornava  e  recebia  toda  a  or ientação  necessária 
para a construção.  Se ele aceitasse as or ientações,  ter ia  a planta  feita  pelos 
estagiár ios  e  recebia  a  placa  para  não  pagar  nenhum  imposto.  No  entanto, 
foram surgindo alguns problemas.  O dono da casa de mater ia l  de construção 
diz ia:  “que  absurdo!  Só  vai  levar  isto  de  cimento?  Ass im  a  sua  casa  vai 
cair”.  O  próprio  f iscal,  que  ao  vis i tar  a  obra  se  deparava  com mudanças  no 
projeto  f icava  numa  s ituação  del icada  pois  ele  não  podia  multar,  já  que  a 
casa  possuía  a  placa  de  isenção.  Era  uma  dureza.  Agora,  a  fel ic idade  deles 
depois  da casa pronta,  quando eles  v inham ao Departamento  para receber  o 
habite-se, era enorme. Eles pediam que a gente fosse v is i tá- los. 

Pergunta:  A senhora fazia  com essas pessoas um trabalho  semelhante 
ao dos conjuntos?

AAA:  Exatamente.  Al iás,  este  programa  foi  o  que  teve  mais  peso  no 
departamento. 

Pergunta:  E  todo  este  trabalho  foi  real izado  pela  Senhora  com  a 
ajuda de mais duas ass istentes?

AAA:  Foi  por  isto  que  eu  nem  tomei  conhecimento  dos  demais 
projetos  do  DHP.  Foi  um  tempo  muito  bom.  Porque  ao  lado  disto,  a  gente 
v ia  as  cr ianças  crescendo  com  alegria.  Você  f icava  impress ionado.  Eu  levei 
as  cr ianças  ao  Municipal,  para  ver  balé.  Pr imeiro  eu  dei  uma aula.  Propus  a 
eles montar um teatro.  E enquanto eles montavam a própria peça, eu ia lhes 
mostrando  como se  comportar  num teatro.  Quando  nós  fomos  ao  Municipa l, 
eu  coloquei  o  garoto  mais  terr ível  do  meu  lado  e  chamei  mais  duas 
estagiár ias  para  me  acompanhar.  Quando  terminou  o  espetáculo,  o 
administrador  do  teatro  me disse:  “Parabéns.  Ontem veio  uma turma de  um 
colégio  e  eles  jogavam  balas,  gr itavam.  Sua  turma  foi  ót ima”.  Não  adianta 
fazer casas e não se modif icar a cabeça das pessoas.

Pergunta: Como era sua convivência com Carmen Port inho?
AAA: A Carmen não admit ia arma de br inquedo na mão de cr iança.  Ela 

parava  o  próprio  carro  -  e  ela  sempre  andava  com  um  pacote  de  balas  - 
pegava  e  dava  para  as  cr ianças.  Ela  f icava  indignada.  Conto  esta  histór ia 
para  você  ver  como  ela  t inha  uma  noção  dos  problemas  socia is .  Isso  que  é 
dif íc i l  de  se  encontrar  hoje  em  dia.  Todos  no  Departamento  eram  ót imos. 
Era  uma  equipe  intelectualmente  muito  preparada.  Todos  com  grandes 
ideais.  O  Bolonha  é  uma  cr iatura  excepcional.  Estou  aqui  tentando  me 
lembrar do Engenheiro  que fazia os cálculos.. .

Pergunta: Sidney Gomes dos Santos.
AAA: Não, era o Gabriel  de Souza Aguiar,  e le dava aula na PUC.
Pergunta: Dava aula de que?
AAA:  Não  sei.  Havia  também  uma  secretar ia  chamada  Maria  Helena, 

que era ót ima. 
Pergunta: Quantas pessoas a senhora acha que trabalhavam no DHP?

124



AAA:  Creio  que  menos  de  cinqüenta,  pois  os  estagiár ios  não  eram 
funcionários.  No  10°  andar  f icavam  a  Carmen,  Dr  Sidnei,  o  Bolonha  e  os 
estagiár ios.  No  9°  f icava  o  protocolo  e  a  parte  mais  burocrát ica.  No 
Pedregulho havia cinco ou seis funcionários: v igia,  varredores.

8.5.  Entrevista  com  o  Engenheiro  Urbanista  Stel io  Emanuel  Roxo. 
Concedida em 8 de março de 2003:

Pergunta: Conte-nos sua histór ia antes do DHP?
SR:  Eu  nasci  em  1925  em  Copacabana,  sou  Engenheiro  civ i l  formado 

pela  Escola  Nacional  de  Engenharia.  Depois  eu  fui  agraciado  com uma bolsa 
de  estudo  da  ONU   para  estudar  urbanismo  no  Inst ituto  de  Urbanismo  da 
Sorbonne  na  França,  onde  f iquei  lá  desde  1953  até  1954.  Lá  pude  vis i tar 
muitas  obras  do  Ministér io  da  Reconstrução  da  França,  a inda  estávamos 
próximos  do f inal  da guerra,  que se relacionavam com a  Habitação  Popular, 
“a  bon  marché”.  Al i  t ive  contatos  muito  bons  com quem estava  trabalhando 
com  os  projetos  urbanos  das  cidades  que  haviam  sofr ido  destruições. 
Obviamente  um  dos  problemas  mais  importantes  era  o  do  déf ic i t 
habitacional.  Uma  das  f iguras  mais  importantes  sobre  este  assunto  era  o 
Abade Pierre,  que eu conheci  rapidamente.  Na univers idade  t ive professores 
como Pierre  Lavedan, que era o Diretor.  

Voltando  para  cá  acabei  sendo  convidado  para  a  Direção  do  DHP.  No 
governo  Carlos  Lacerda,  foi  chamado  para  a  Secretar ia  de  Serviços  Socia is , 
o  sociólogo  José  Artur  Rios,  grande  amigo  meu.  Não  havia  s ido  concluída  a 
reforma  administrat iva  do  recém cr iado  Estado  da  Guanabara,  de  modo  que 
o  Rios  era  da  Coordenação  de  Serviços  Socia is ,  mas  com  status  de 
secretár io.  E  no  pr imeiro  organograma  f icou  decidido  que  o  DHP  f icar ia 
subordinado  aos  Serviços  Socia is .  E  o  Rios  me  convidou  para  ser  Diretor  do 
DHP.  Eu  fui  para  lá  para  subst itu ir  a  Carmen Port inho,  o  que era  dif íc i l  pois 
ela  havia  se  ident i f icado  muito  com aquele  cargo,  estava  lá  havia  anos.  Ela 
trabalhava  com  grandes  Arquitetos  e  Urbanistas,  um  dos  quais  eu  já  havia 
trabalhado  no  Departamento  de  Urbanismo:  Affonso  Eduardo  Reidy.  Ele 
havia  dir ig ido  o  Departamento  por  duas  vezes  e  se  revezava  com  José  de 
Ol iveira  Reis  na  direção  do  Urbanismo.  E  nos  reencontramos  no  DHP,  eu 
como  Diretor  ele  como  Arquiteto  do  Departamento.  Eu  t ive  o  prazer  de 
trabalhar  com  ele,  uma  pessoa  extremamente  educada.  Obra  máxima  dele 
era  o  Conjunto  Pedregulho  que  ele  havia  concebido  dentro  DHP.  E  o 
Pedregulho  estava  ainda  por  terminar.  A  verba  não  era  muita,  mas  t ivemos 
muita  boa  vontade  de  todos,  inclus ive  do  Governador,  para  pelo  menos 
terminar  o  Conjunto.  Era  um  conjunto  com  certo  nível  habitacional: 
revest imentos  de  mármore,  jardins  de  Burle  Marx,  azulejos  de  Port inar i . 
V is i te i  vár ias  vezes  a  obra  com  o  Reidy,  e  ele  era  intransigente  quando 
queria  alguma  coisa.  Ele  diz ia  aqui lo  de  uma  forma  educada,  serena,  ao 
mestre  de  obras,  se  havia  alguma  reação  ele  cont inuava  ins ist indo  até  que 
fosse  atendido.  Ele  entrava  no  meu  gabinete  para  saber  se  eu  precisava  de 
alguma coisa,  e  eu  lhe  respondia  mas  você  vem me perguntar  se  eu  preciso 
de  alguma  coisa,  c laro,  em  muita  coisa  você  pode  ser  út i l .  Mas  era  uma 
preocupação  que  outros  funcionários  não  t inham.  Eu  t ive  esta  sorte,  de 
trabalhar  com ele.  Por  f im terminamos  o  Pedregulho,  eu  f iz  questão  que  ele 
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fosse  pr ior i tár io.  O  Governador  me  perguntava:  “Quando  é  que  nós  vamos 
poder  ocupar  o  Pedregulho?”,  eu  diz ia  “Em  breve”.  Ele  não  via  o  Conjunto 
com  muito  bons  olhos.  Havia  uma  corrente  que  achava  que  aqui lo  uma 
forma  um  pouco  cara  para  resolver  o  problema.  Mas  não  era  bem  ass im,  o 
Conjunto  não  t inha  esta  caracter íst ica.  Era  uma  bel íss ima  obra  de 
Arquitetura.  A  ta l  ponto  que  quando  eu  cheguei  em  Paris ,  havia  saído  um 
número  da  revista  Architecture  au  Jour  d´oui  com  esta  obra  do  Reidy.  De 
modo  que  todos  os  meus  colegas,  quase  todos  egressos  da  Escola  de  Belas 
Artes,  os  arquitetos,  e  quando eu disse que eu trabalhava  com ele,  eles não 
me  largavam  mais.  Os  três  grupos  f icaram  se  digladiando  para  me  ter  no 
trabalho  f inal.  E  eu  lhes  diz ia:  “Eu  não  sou  o  Reidy”.  Ass im,  mesmo  com 
poucos  recursos,  concluímos  o  Pedregulho  e  entregamos  as  habitações  a 
funcionários  de  baixa  renda  do  Governo,  como  era  idéia  desde  o  in íc io. 
Lacerda não era um homem fáci l .   

Pergunta: O senhor nesta época pres idiu  a Fundação Leão XIII?
SR:  A  Fundação  era  administrada  por  uma  junta  integrada  por  três 

representantes:  um  da  Prefeitura,  pois  ela  nasceu  de  uma  inic iat iva  de  um 
Prefeito,  um  cardeal  da  Igreja,  um  representante  das  associações  de 
ass istência  pr ivada.  Até  que  surgiu  um  problema.  O  Governador  levou 
algumas propostas,  através  do Rios  e  de  mim,  e  os  representante  da Igreja, 
o  padre  Horta,  que não se dava muito  bem com o Lacerda,  disse que não se 
sent ia  bem  em  continuar  e  propunha  aos  demais  membros  da  junta  que  eu 
assumisse  a  Pres idência.  Ele  achava  que  por  ser  do  Governo,  eu  acabaria 
conseguindo  mais  recursos  para  a  Fundação.  E  modést ia  à  parte  foi  o  que 
ocorreu.  A Fundação não t inha recursos.  Foi  a í  que eu sugeri  ao Governador 
que ela  fosse para  o âmbito  da administração  estadual.  Ele  gostou  muito  da 
idéia,  não  se  podia  manter  mais  a  Fundação  naquele  estado.  O trabalho  era 
não  remunerado.  Foi  formado  um novo  conselho  para  esta  nova  inst i tu ição. 
O  Rios  fez  questão  que  eu  fosse  o  representante  do  Governador.  E  na 
reunião  prévia  f icou  acertado  que  o  pres idente  ser ia  representante  do 
governador.  Eu  tenho  um  telegrama  do  Governador  Lacerda  me 
agradecendo.  No  dia  da  votação  do  estatuto  votamos  cada  art igo,  e 
Governador  estava  presente,  eu  resolv i  passar  a  pres idência  a  ele,  o  que 
não aceitou.  Quando acabou o Governador se mostrou sat isfeito  dizendo que 
estávamos entrando numa nova era.  

Pergunta: O senhor cont inuou no DHP até que ano?
SR:  Eu  cont inuei  pouco  tempo.  Eu  t ive  problemas  com  o  Governador 

que  t inha  um  temperamento  muito  forte.  Foi  um  grande  Governador,  eu 
repito,  mas  não  via  com bons  olhos  a  equipe  da  Carmen  e  do  Reidy,  e  isto 
não  t inha  nada  que  ver,  eram  pessoas  absolutamente  corretas,  honestas. 
Mas  aí  você  sabe  que  esta  é  a  pol í t ica.  O  Rios  pediu  demissão,  a í  eu  saí, 
acho que em 1962.

Pergunta:  O  senhor  era  diretor  do   DHP  quando  o  Governador 
decretou  a  transferência  dos  Conjuntos  para  o Montepio  dos  funcionários  do 
Estado?

SR:  Não.  O  que  eu  f iz  fo i  encaminhar,  ass im  que  a  obra  estava 
concluída,  a  l is ta  de  funcionários  que  deveriam  ocupar  o  Pedregulho,  muito 
bem elaborada  pelo  serviço  socia l  do  DHP.  Eu  não  sabia  qual  ser ia  a  reação 
dele,  mas  no  f inal  e le  concordou.  Ele  não  pode  discordar,  por  que  houve 
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uma reunião, logo quando eu lhe avisei,  que eu me aborreci,  mas neste caso 
ele foi impecável.

Pergunta:  A  parte  de  aprovação  e  l iberação  de  habite-se  foi 
transfer ida para o Departamento de Edif icações?

SR:  No  f inal  fo i .  Quando  eu  estava  lá  não.  Eu  me  lembro  nós  não 
podíamos  mandar  v istor iar  as  casas  porque não havia  v iatura.  O Governador 
providenciou  a  compra  de  duas  v iaturas.  Eu  soube  de  uma conversa  em que 
o  Superintendente  de  Transportes,  o  Coronel  Fontenel i ,  não  queria  l iberar 
as v iaturas. E ele discut iu com o Rios : “o senhor não tem um chefe lá que é 
comuna ?”.  Era eu. Associava,  Oscar Niemeyer,  com todos  os arquitetos.  Era 
arquiteto era comunista.  

9. Os projetos do DHP:

1. Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - CRPMM, Pedregulho

1.1. O Projeto:

                        Primeira Proposta para o CRPMM, de 1946
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau, Instituto
                                         Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.
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          Corte e Implantação da Primeira Proposta para o CRPMM, d e 1946
      Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,
                                Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

Implantação da Proposta Final para o CRPMM, d e 1947.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.
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Maquetes da Proposta Final para o CRPMM, d e 1947.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

Vista Aérea do CRPMM, com Bloco A em construção.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.
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Plantas do Bloco A 
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

Equipamentos Sociais do Bloco A.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.
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Apartamentos do 1° e 2° pavimentos do Bloco A.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

Apartamentos Duplex do 4° e 6° pavimentos do Bloco A.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000
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Apartamentos Duplex do 5° e 7° pavimentos do Bloco A .
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

                                   Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000

Planta do Bloco B e Apartamentos Duplex 1° e 3° pavimentos.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000
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        Elevação do Bloco B e Apartamentos Duplex 2° e 4° pavimentos do.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000

Vista do Bloco B1 e B2 .
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.
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Planta do Bloco B e Apartamentos Duplex 1° e 3° pavimentos 
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

1.1.15. Elevações e 
Pavimento Térreo 

da Escola do 
CRPMM.

Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). 
Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau, 

Instituto
Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.
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1.1.16.Corte e Pavimento Superior da Escola do CRPMM.

Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,
 Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

1.1.17. Piscina e Ginásio da Escola do CRPMM.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,
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Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

1.1.18. Ginásio da Escola do CRPMM.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

1.1.19. Planta do Posto de Saúde do CRPMM.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.
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1.1.20. Elevação do Posto de Saúde do CRPMM
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

1.1.21. Posto de Saúde do CRPMM.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.
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1.1.22. Posto de Saúde do CRPMM.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

1.1.23. Planta, Corte e Elevação da Cooperativa do CRPMM.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000
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1.1.24. Cooperati
va do CRPMM.
Fonte: BONDUKI, Nabil 
(org.). Affonso Eduardo 
Reidy.  Lisboa, Editora 
Blau,

Instituto 
Lina Bo e P. 
M. Bardi, 

2000

1.1.25. Planta do 
Clube (não 

construído) 
do CRPMM.

Fonte: BONDUKI, Nabil 
(org.). Affonso Eduardo 
Reidy.  Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. 
M. Bardi, 2000
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1.1.26. Elevações do Clube do CRPMM.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000

1.1.27. Planta do 
Térreo e Andares Pares 

do Bloco C do CRPMM.
Fonte: BONDUKI, Nabil 
(org.). Affonso Eduardo 
Reidy.  Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. 
Bardi, 2000.
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1.1.28. Planta dos Andares Ímpares e Elevação do Bloco C do CRPMM.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

                                          Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

1.2. O Projeto Executivo de Estrutura do Conjunto Residencial Pedregulho:

1.2.1. Armação de Escada do CRPMM
Fonte: Arquivo da Divisão de Fiscalização de Obras e Manutenção da 

Fundação Leão XIII
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1.2.2. Carimbo do Pranchas da Forma Bloco B1 e B2 . 27/09/1948
Fonte: Arquivo da Divisão de Fiscalização de Obras e Manutenção da 

Fundação Leão XIII

1.2.3. Forma do 1° e 3° Pavimentos dos Bloco B1 e B2 . 27/09/1948
Fonte: Arquivo da Divisão de Fiscalização de Obras e Manutenção da 

Fundação Leão XIII

1.2.4. Forma do 2° e 3° Pavimentos dos Bloco B1 e B2 . 27/09/1948
Fonte: Arquivo da Divisão de Fiscalização de Obras e Manutenção da

               Fundação Leão XIII

1.2.5. Forma do Mezanino do Ginásio da Escola .15/02/1949
Fonte: Arquivo da Divisão de Fiscalização de Obras e Manutenção da 

Fundação Leão XIII
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1.2.6. Fundação dos Pilares da Rampa da Escola 
Fonte: Arquivo da Divisão de Fiscalização de Obras e Manutenção da 

Fundação Leão XIII

1.2.7. Pilares do 
CRPMM.

Fonte: Arquivo da Divisão de 
Fiscalização de Obras e 
Manutenção da 
Fundação Leão XIII
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1.2.8. Tanque Enterrado da Lavanderia e Cooperativa 
Fonte: Arquivo da Divisão de Fiscalização de Obras e Manutenção da 

Fundação Leão XIII

1.2.9. Cobertura do Tanque Enterrado da Lavanderia e Cooperativa. 
02/06/1950

Fonte: Arquivo da Divisão de Fiscalização de Obras e Manutenção da 
Fundação Leão XIII
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1.3. A obra e inauguração:

1.3.1. Concretagem da Terceira Laje do Bloco B1 e B2.
Fonte: Conjunto Residencial Pedregulho. in: Revista Municipal de Engenharia,, Rio de Janeiro, 

jul;set 1948.

1.3.2. Concretagem da Terceira Laje do Bloco B1 e B2.
Fonte: Conjunto Residencial Pedregulho. in: Revista Municipal de Engenharia,, 

Rio de Janeiro, jul;set 1948.
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1.3.3. Convite para a inauguração do CRPMM. 20/06/1950.
Fonte: Arquivo Pessoal da Sra. Anna Augusta.

1.3.4. Inauguração do CRPMM. 20/06/1950.
Fonte: Inaugurações da Prefeitura. in: Revista Municipal de Engenharia,, Rio de Janeiro, 

set;out 1950.
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1.3.5. Planta do Bloco B1.3.5. Aula no mezanino do Ginásio da Escola.
 Fonte: Arquivo Pessoal da Sra. Anna Augusta.

1.3.6. Aula no Ginásio da Escola.
     Fonte: Arquivo Pessoal da Sra. Anna Augusta.

2.Conjunto Residencial Paquetá - CRP
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2.1. O Projeto Executivo de Arquitetura:

2.1.1. Implantação. 05/12/1949.
Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ

2.1.2. Cortes. 27/03/1950.
Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ
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2.1.3. Cortes. 06/03/1950.
Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ

2.1.4. Planta do Pavimento Térreo.  22/02/1950.
Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ
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2.1.5. Detalhamento dos Caixilhos.  18/11/1949.
Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ.

2.1.6. Corte da Caixa D’ Água.  15/01/1951.
Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ
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2.1.7. Planta do 2° Pavimento da 2ª etapa.  07/12/1951.
Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ

2.1.8.Planta do 2° Pavimento 2ª.  11/10/1951.
Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-R
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2.1.9. Planta do 1°Pavimento 2ª etapa.  07/12/1951.
Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ

2.1.10. Corte Proposta 2ª etapa.  28/09/1951.
Fonte: Arquivo do Serviço de Arquitetura e Urbanismo da CEHAB-RJ
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Maquete do Conjunto proposta 1. construída Fonte: Conjunto Residencial Paquetá. 
             in Revista Municipal de Engenharia. Rio de Janeiro, jul;set, 1950

2.1.11. Maquete do Conjunto proposta 1.
           Fonte: Conjunto Residencial Paquetá. in Revista Municipal de Engenharia. 
                                       Rio de Janeiro, jul;set, 1950
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2.1.12. Planta da Sede Social do Conjunto
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá. in Revista Municipal de Engenharia. Rio de Janeiro, jan;mar 

1953.

2.1.13. Planta da Sede Social do Conjunto
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá. in Revista Municipal de Engenharia. Rio de Janeiro, jan;mar 

1953.
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2.1.14. Planta do Pavimento Térreo da Unidade Habitacional
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá. in Revista Municipal de Engenharia. Rio de Janeiro, jan;mar 
1953.

2.1.15. Planta do Pavimento Térreo da Unidade Habitacional
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá. in Revista Municipal de Engenharia. Rio de Janeiro, jan;mar 

1953.
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2.1.16.  Corte  da Unidade Habitacional
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá. in Revista Municipal de Engenharia.

 Rio de Janeiro, jan;mar 1953.

2.1.17.
Perspectiva da Sala da 

Unidade 
Habitacional

Fonte: Conjunto Residencial Paquetá. in Revista Municipal de Engenharia.
 Rio de Janeiro, jan;mar 1953.
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2.2. Fotos do Conjunto quando de sua inauguração:

2.2.1. Vista do Bloco Principal
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá, 

In Revista Municipal de Engenharia, jan;mar 1954

2.2.2. Vista da 
Portaria, 

Quadra e Bloco 
Sul

Fonte: Conjunto Residencial Paquetá,
 In Revista Municipal  de Engenharia, 

jan;mar 1954
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2.2.3. Entrada do Conjunto e Residência do Vigia
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá, 

In Revista Municipal de Engenharia, jan;mar 1954

2.2.4. Entrada do Conjunto e Residência do Vigia
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá, 

In Revista Municipal de Engenharia, jan;mar 1954
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2.2.5. Vista do Escritório do DHP
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá,

 In Revista Municipal de Engenharia, jan;mar 1953

2.2.6. Vista da Janela da Sala do Escritório do DHP
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá, 

In Revista Municipal de Engenharia, jan;mar 1953

2.2.7. Vista da Sala do Escritório do DHP
Fonte: Conjunto Residencial Paquetá,

 In Revista Municipal de Engenharia, jan;mar 1953
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3. Conjunto Residencial das Catacumbas

3.1. Perspectiva do Conjunto localizado em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas 
(não construído). 1951.

Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau, 
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.
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4.Conjunto Residencial Marques de São Vicente - CRMSV, Gávea

4.1. O Projeto:

4.1.1. Implantação do Conjunto
Fonte: Conjunto Residencial Marquês de São Vicente. in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7 , 

1956.

4.1.2. Corte  do Conjunto
Fonte: Conjunto Residencial Marquês de São Vicente.

 in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7 , 1956.
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4.1.3. Maquete do Conjunto
Fonte: Conjunto Residencial Marquês de São Vicente. 

in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7 , 1956.

4.1.4. Maquete do Conjunto
Fonte: Conjunto Residencial Marques de São Vicente,
 in Revista Municipal de Engenharia, jan;mar 1954.
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4.1.5. Plantas dos Apartamentos e Corte Transversal.
Fonte: BONDUKI, Nabil (org.). Affonso Eduardo Reidy. Lisboa, Editora Blau,

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

4.1.6. Elevação do Bloco A
Fonte: Conjunto Residencial Marquês de São Vicente.

 in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7 , 1956.
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4.2. A Obra:

4.2.1. Vista 
Geral da Obra.
Fonte: Conjunto 

Residencial Marques de São 
Vicente,

 in Revista 
Municipal de 
Engenharia,  

jan;mar 
1954.

4.2.2. 4.2.2. Vista da Obra e do Favela 
Existente no Local.

Fonte: Conjunto Residencial Marques de São 
Vicente, 

in Revista Municipal de 
Engenharia, jan;mar 

1954.
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4.2.3. Corcovado visto desde a obra.
Fonte: Conjunto Residencial Marques de São Vicente,
 in Revista Municipal de Engenharia, jan;mar 1954.

4
.
2
.
4
.

4
.
2
.
4
.

4
.2.4. 4.2.4. Vista do Bloco Habitacional e do 

Pavimento Intermediário.
Fonte: Conjunto Residencial Marques de São Vicente, 

in Revista Municipal de Engenharia, jan;mar 1954.

5.Conjunto Residencial Vila Isabel - CRVI
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5.1. O Projeto:

5.1.1. Implantação do Conjunto
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel,

 in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.

5.1.2. 5.1.2. Maquete do Conjunto
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel, 

n: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.
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5.1.3. À esquerda: Planta do 1°, 3°, 5°, 7°, 9° e 11° pavimentos. 
5.1.4. À direita: Planta do 2°, 4°, 6°, 8°, 10° e 12° pavimentos. 

Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel, in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.
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5.1.5.       Maquete do Conjunto
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel, 

in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.

5.1.6.  Maquete do Conjunto
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel, 

in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.
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5.1.7. À esquerda: Planta do pavimento superior do duplex de 3 quartos.
5.1.8. À direita: Planta do pavimento inferior do duplex de 3 quartos. 

Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel, in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.

5.1.9. Planta do pavimento superior duplex de  4 e 2 quartos. 
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel,

 in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.
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5.1.10. Corte dos Apartamentos Duplex.
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel,

in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.

5.1.11. Cortes Transversais. 
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel,

 in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.
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5.1.12. Elevação Principal. 
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel,

 in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.

5.1.13. Elevação Posterior. 
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel,

 in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956
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5.2. A Obra:

5.2.1. Vista do Bloco A. 
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel,

 in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.

5.2.2. Vista do Bloco A. 
Fonte: Conjunto Residencial Vila Isabel,

 in: Brasil Arquitetura Contemporânea 7, 1956.
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6.Tipos de Habitação Padrão:

6.1. Tipo C solução 1, autor, Arquiteto José Oswaldo Henriques Costa:

6.1.1Perspectiva. 
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

6.1.2. Planta
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.
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6.1.3. Fachada Principal e Vista de Conjunto
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

6.1.4. Corte e Fachada Lateral
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF. 

in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.
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6.2. Tipo B solução 1, autor, Arquiteto Hélio Modesto:

6.2.1. Perspectiva. 
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF. 

in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

6.2.2. Planta
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.
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6.2.3. Fachada Principal 
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF. 

in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

6.2.4. Fachada Posterior e Lateral
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.
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6.3. Tipo B solução 2, autor, Arquiteto Francisco Bolonha:

6.3.1. Perspectiva. 
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

6.3.2. Planta
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.
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6.3.3. Fachada Principal e Vista de Conjunto
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

6.3.4. 6.3.4. Cortes 
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

6.4. Tipo C solução 2, autor, Arquiteto Francisco Bolonha:
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6.4.1. Perspectiva. 
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

6.4.2. Planta
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.
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6.4.3. Fachada Principal e Posterior
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

6.4.4. Fachada Lateral
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

6.4.5. Cortes Transversal e Longitudinal
Fonte: Habitação Popular: novos tipos de habitação aprovados pelo Sr. Prefeito do DF.

 in Revista Municipal de Engenharia, abr;jun 1948.

7. Fotos das visitas aos Conjuntos.

7.1. Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes:
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7.1.1. Vistas do Bloco A. 20/05/2000
                                              Fonte: Arquivo do Autor.

.1.2. Bloco A – Pavimento Térreo. 20/05/2000
Fonte: Arquivo do Autor.
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7.1.3. Bloco A – Pavimento Térreo. 20/05/2000
Fonte: Arquivo do Autor.

7.1.4. À esquerda: Bloco. 20/05/2000
7.1.5. À direita: Escola e Bloco A ao fundo. 20/05/2000

Fonte: Arquivo do Autor.
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7.1.6. Ginásio da Escola com mural de Portinari. 20/05/2000
Fonte: Arquivo do Autor.

7.1.7. À esquerda: Posto de Saúde. 20/05/2000
7.1.8. À direita: Cooperativa e Lavanderia. 20/05/2000

Fonte: Arquivo do Autor.

183



7.2. Conjunto Residencial Paquetá:

  

7.2.1. Vista geral do Conjunto Residencial Paquetá. 09/07/2003
Fonte: Arquivo do Autor.

7.2.2. Vista da Quadra e Bloco Sul. 09/07/2003
Fonte: Arquivo do Autor.

7.2.3. À esquerda: Entrada de uma unidade habitacional. 09/07/2003
7.2.4. À direita:Detalhe da Janela do Quarto. 09/07/2003

                                          Fonte: Arquivo do Autor.
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7.3. Conjunto Residencial Marquês de São Vicente:

7.3.1. À esquerda: Vista do Conjunto em frente a PUC. 20/05/2000
7.3.2. À direita: Detalhe de Fachada. 20/05/2000

Fonte: Arquivo do Autor.

7.3.3. À esquerda: Detalhe do Pilar. 20/05/2000
7.3.2. À direita: Estrada Lagoa-Barra, construída em 1982. 20/05/2000

Fonte: Arquivo do Autor.
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7.4. Conjunto Residencial Vila Isabel:

7.4.1. Vista do Conjunto. 09/07/2003
Fonte: Arquivo do Autor.

7.4.2. À esquerda: Entrada do Conjunto. 20/05/2000
7.4.3. À direita: Vista do Conjunto. 20/05/2000

                                               Fonte: Arquivo do Autor. 
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10. Dados sobre o DHP no Diário Oficial  da PDF:

Como  órgão  da  Prefeitura  do  Distr i to  Federal  o  Departamento  de 
Habitação  Popular-  DHP  publ icava  seus  atos  no  Diár io  Of ic ia l  da  Prefeitura 
do  DF.  O  Diár io  Of ic ia l  está  organizado  da  seguinte  forma:  a  pr imeira  parte 
diz  respeito  aos  Decretos,  Leis  e  Atos  aprovados  pelo  Prefeito.  Em  seguida 
cada uma das Secretar ias  de Governo,  com seus respect ivos Departamentos, 
publ ica  seus  Atos,  despachos,  comunicações,  etc.. .  As  duas  partes  f inais  do 
Diár io  são dizem respeito  a todos  os  setores  da Prefeitura,  sendo uma delas 
dedicada  à  publ icação  dos  Termos  de  Contrato  e  a  outra  aos  Edita is  e 
Avisos.

Sendo  o  DHP  l igado  à  Secretar ia  Geral  de  Viação  e  Obras,  era 
exatamente  dentro  do  setor  desta  Secretar ia  que  o  DHP  publ icava  seus 
dados.  Ao  longo  dos  mais  de  dezesseis  anos  pesquisados,  constatamos  que 
a  maior ia  das  publ icações  efetuadas  pelo  DHP  era  relacionada  com  a 
tramitação  de  processos  de  habite-se.  Todas  as  res idências  unifamil iares  do 
Distr i to  Federal  que  t ivessem  até  70,00  m²  deveriam  ser  aprovadas  pelo 
Departamento.  Ass im  estes  processos  eram  publ icados  colocando-se 
pr imeiro  o  seu  respect ivo  número  seguido  da  s ituação  do  mesmo: 
defer imento,  indefer imento,  esclarec imento,  etc.. .  Apesar  desta  ser  uma 
at iv idade  importante  dentro  do  DHP,  o  acompanhamento  dos  diversos 
processos  de  regular ização  de  res idências  não  foi  fe ito,  por  não  estar 
v inculado aos objet ivos da pesquisa.

Ainda  dentro  do  setor  do  DHP  eram  publ icados  seus  Bolet ins.  Todos 
eles,  numerados  por  ano  separadamente,  foram  coletados  neste  trabalho. 
Neles  podemos  acompanhar  mais  de  perto  as  ações  cot idianas  do 
Departamento.  Todos  os  funcionários  que  se  apresentavam  para  trabalhar 
no  DHP  t inham  seu  nome  e  número  de  matr ícula  na  prefeitura  publ icados 
aqui.  Foram  coletados  por  esta  pesquisa  todos  os  funcionários  l igados  ao 
setor  técnico  do  DHP:  Arquitetos,  Engenheiros,  Topógrafos,  Desenhista, 
etc.. .  Os  funcionários  administrat ivos,  por  não  estarem  vinculados 
diretamente ao objeto pesquisado, apenas apresentamos suas transferências 
de modo a completar  a sér ie de Bolet ins do DHP.  Também se encontram nos 
Bolet ins  as  nomeações  dos  Chefes  dos  Serviços  do  Departamento,  de  modo 
que  podemos  ter  uma  leitura  bastante  clara  de  seu  organograma.  Outra 
informação  disponível  nos  Bolet ins  é  o  acompanhamento  da  f iscal ização  dos 
serviços executados por empreitei ras para o DHP. 

Mas  não  apenas  dentro  do  seu  espaço  encontramos  informações 
relat ivas  ao DHP.  Já na pr imeira  parte  do Diár io  temos que observar os Atos 
do  Prefeito  pois  todas  as  Leis  que  regulamentavam  o  trabalho  do 
Departamento  eram  al i  publ icadas,  a  começar  pelo  Decreto-Lei  de  abri l  de 
1946 do Pres idente Dutra que cr iou o DHP. 

Nos  setores  dedicados  aos  Termos  de  Contrato  e  Edita is  e  Avisos 
também  encontramos  informações  importantes.  Todas  as  obras  dos 
Conjuntos  Residencia is  construídos  pelo  DHP foram real izadas  por  empresas 
contratadas  por  concorrência  públ ica.  Estas  t inham  seus  Edita is ,  que 
def in iam  o  escopo  da  Concorrência  bem  como  prazos  para  sua  execução, 
publ icados  com antecedência  à  data  da  abertura  das  propostas.  Em seguida 
a  Ata  da  concorrência  públ ica,  bem  como  um  quadro  comparat ivo  com  as 
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diversas  propostas  eram apresentados  no Diár io.  Uma convocação era  então 
publ icada  convocando  o  vencedor  da  concorrência  a  se  apresentar  no  DHP 
para a ass inatura  do Termo de Contrato.  Este  era por  f im mostrado no setor 
de  Termos  de  Contrato.  Todas  as  concorrências  públ icas  concret izadas  pelo 
Departamento forma acompanhadas por este trabalho.

Uma outra  informação que pôde ser  coletada  foi  a  dos  orçamentos  da 
Prefeitura  do  DF,  da  Secretar ia  Geral  de  Viação  e  Obras,  e  do  próprio  DHP, 
a  Verba  704.  Estes  eram  publ icados  na  pr imeira  página  do  Dário  Of ic ia l  e 
cont inham  descr iminação  do  serviço  e  o  valor  adjudicado  para  sua 
execução.  Este  orçamento  deveria  ser  aprovado  pela  Câmara  de  Vereadores 
do Distr i to Federal  que é instalada em 14 de Março de 1947. Os debates que 
diz iam  respeito  à  Verba  704  –  DHP  foram acompanhados  por  esta  pesquisa, 
especia lmente  no  período  de  1948  a  1950.  Para  tanto  consultamos  o  Diár io 
Of ic ia l  da Câmara de Vereadores do Distr i to  Federal.

Cabe  ressaltar  a inda  que  para  a  execução  deste  trabalho  foram 
consultados  os  acervos  da  Bibl ioteca  Nacional,  que  possui  a  sér ie  mais 
completa  do  Diár io  Of ic ia l  da  Prefeitura  do  Distr i to  Federal,  e  o  do  Arquivo 
Municipal  da Cidade do Rio de Janeiro.

A  importância  deste  trabalho  res ide  no  fato  de  que  o  Arquivo  do  DHP 
se perdeu.  De acordo  com relato da Sra.  Anna Augusta,  Ass istente Socia l  do 
DHP,  a  Eng.  Carmen  Port inho,  Diretora  do  DHP,  ao  saber  das  intenções  do 
então  Governador  Carlos  Lacerda,  se  desfez  do  Arquivo  do  Departamento. 
Outro  fator  importante  foi  o  fato  de  que  o  Distr i to  Federal  passou,  a  part ir 
de  1960,  a  ser  Estado  da  Guanabara  e  em  15  de  Março  de  1975 
transformou-se  em  Municíp io  do  Rio  de  Janeiro.  Estas  alterações 
inst i tucionais  impossibi l i taram o perfei to  arquivamento  dos  dados  referentes 
ao  DHP.  Deste  modo,  o  mais  importante  documento  de  pesquisa  sobre  o 
Departamento  é  o  Diár io  Of ic ia l ,  que  se  mostra  ainda  mais  fundamental 
diante  do  objet ivo  desta  pesquisa,  de  recuperar  o  modo  como  o  DHP 
operava.

ANO 1946
8 de Abril de 1946.
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Decreto-Lei 9124 de 4 de Abril de 1946, do Pres. Eurico Gaspar Dutra, transforma o Departamento de Construções Proletárias da Secretaria 
Geral de Viação e Obras (SVGO) da Prefeitura do DF em Departamento de Habitação Popular – DHP.
Primeiras atividades do DHP: Processos de Regularização e Habite-se definitivo.

24 de Abril de 1946.
SVGO 
Boletim nº  66 - Atos do Secretário Geral:
Comunicações:
Comunicando que, de acordo com o ofício n° 781 de 23 de Abril de 1946, do Sr. Secretário do Prefeito, nesta data, o Engenheiro padrão N, 
Carmen Velasco Portinho, matrícula n° 4313 e o  Arquiteto padrão N, Affonso Eduardo Reidy, matrícula n° 924, tomaram posse dos cargos 
em comissão de chefe de serviço, padrão N, do DHP.

25 de Abril de 1946.
DHP - Boletim n° 16 – Atos do Sr. Diretor:
Ordem de Serviço:
Transferindo o Engenheiro Chefe de Serviço, Francisco de Paula Marques Lopes, do 6HP para o 3HP. Designando o Engenheiro Chefe de 
Serviço,  Alfredo  Braga  Piragibe  para  o  6HP.  Designando  a  Engenheiro  Chefe,  Carmen  Velasco  Portinho  para  o  1HP.  Designando  o 
Engenheiro Arquiteto Chefe, Affonso Eduardo Reidy para o 2HP.

25 de Abril de 1946.
DHO – Boletim nº 18
Ordem de Serviço transferindo funcionários administrativos

26 de Abril de 1946.
DHP - Boletim n° 17 -  Atos do Sr. Diretor:
Ordem de Serviço:
O diretor do DHP, considerando exagerados os prazos para o processamento das licenças de construções proletárias, recomenda aos Srs. 
Chefes de Distritos de Fiscalização e Chefes de Serviço de Correspondência, de não ultrapassarem de 15 dias, de acordo com o que 
prescreve o artigo 19 do decreto n° 7363, para entrega dos alvarás.
Deverão outrossim, apurar os responsáveis por atrasos injustificáveis propondo ao Diretor a respectiva punição.

4 de Maio de 1946.
DHP -  Boletim n° 19 – Atos do Sr. Diretor:
Ordem de Serviço:
Recomendando a todos os serviços deste departamento, que só recebam pedidos de licença ou legalização, quando no requerimento inicial 
constar claramente se o lote do requerente fica do lado par ou ímpar, a distância em metros do lote ao n° oficial  mais próximo ou a 
distância  em metros do lote ao início do logradouro.

9 de Maio de 1946.
DHP - Boletim n° 20 – Atos do Sr. Diretor:
Ordem de Serviço:
Transferindo 10 funcionários administrativos para servir no DHP.

11 de Maio de 1946.
DHP - Boletim n° 21 – Atos do Sr. Diretor:
Ordem de Serviço:
Recomendando que os serviços 5HP, 6HP e 7HP remetam ao 2HP, todos  os pedidos de licenças para construção de conjuntos residenciais 
a serem construídos por particulares ou Institutos Paraestatais.
Despacho da Engenheiro Chefe do 1HP:
Exigência:
Processo s/n da União dos Operários Municipais - Compareça a este SEP para esclarecimentos.

14 de Maio de 1946.
DHP - Boletim n° 22 – Atos do Sr. Diretor:
Ordem de Serviço:
Designando o Engenheiro Chefe Classe N, Carmen Velasco Portinho para exercer  cumulativamente com a chefia do 1HP, o cargo de 
assistente do DHP.Designando o Engenheiro chefe Francisco de Paula Marques Lopes para exercer cumulativamente com a chefia do 3HP, 
o chefe do 4HP.
Recomendando que todos os pedidos de materiais referentes ao GD, 1HP, 2HP, 3HP, 4HP, sejam feitos na Rua Debret n° 79, 12° andar.
Recomendando que todos os serviços deste Departamento, forneçam ao GD, relação completa dos serventuários que neles trabalham, 
constando de: nome, matrícula, categoria, atribuição e residência. 
Recomendando aos Serviços de Fiscalização (5 e 6HP),solicitarem diretamente ao 1 ED do DED (Departamento de Edificações) os pedidos 
de numeração sem intermédio do 7HP .
Transferindo para os serviços de fiscalização, o serviço de extração de guia  para pagamento de taxa de reconhecimento de logradouro, 
observadas as instruções a respeito, ficando a cargo dos citados Serviços a verificação de entrada em receita, para arquivamento legal dos 
processos.
Transferindo para os serviços de Fiscalização (5 e 6HP), o serviço de extração de guia para pagamento da taxa de reconhecimento do 
logradouro,  observadas  as  instruções  a  respeito,  ficando  a  cargo  dos  citados  serviços  a  verificação  da  entrada  em  receita,  para 
arquivamento legal dos processos.
18 de Maio de 1946.

DHP - Boletim nº  23  - Atos do Sr. Diretor:
Ordem de Serviço:
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Recomendando ao 5HP e 6HP, que remetam diretamente ao diversos departamentos desta Secretaria Geral e o GD (Gabinete do Diretor), o 
expediente dependente de consultas aos mesmos sem interferência do 7HP.

20 de Maio de 1946.
DHP – Boletim nº  24 – Atos do Sr. Diretor:
Ordem de Serviço:
Comunicando para os devidos fins que de acordo com o Dec. n° 9124 de 4 de Abril  de 1946, que transformou o Departamento de 
Construções Proletárias em DHP, os serviços de fiscalização e concessão de licenças proletárias, bem como o serviço de correspondência 
passam a chamar-se respectivamente: 5HP e 7HP.
Transferência de funcionários administrativos.

23 de Maio de 1946.
DHP -  Boletim nº  25 :
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

8 de Junho de 1946.
DHP – Boletim nº  26:
Comunicando a transferência de funcionários administrativos
DHP – Boletim nº  27 – Atos do Sr. Diretor:
Ordem de Serviço:
Recomendando ao 5, 6 e 7HP que enviem os seus boletins mensais diretamente ao protocolo  do Gabinete do Diretor (GD)

18 de Junho de 1946.
DHP – Boletim nº  27 
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

5 de Julho de 1946.
DHP – Boletim nº  29:
Apresentou-se para servir no 1HP, o topógrafo João Luís Novo de Niemeier.

10 de Julho de 1946.
DHP – Boletim nº  30:
Apresentou-se para servir no 2HP, o topógrafo Hélio Modesto.

18 de Julho de 1946.
DHP – Boletim nº  31:
Transfere o serviço de Topografia do 1HP para o 3HP.

9 de Agosto de 1946.
DHP – Boletim nº  31
Apresentaram-se para servir no 3HP os topógrafos Carlos Ferreira de Abreu e Sérgio Drumond Gonçalves. Para servir no 4HP, apresentou-
se o Engenheiro Mário Fernandes Guerra.

16 de Agosto de 1946.
DHP – Boletim nº  32:
Apresentaram-se para servir no 2HP os topógrafos Francisco de Paula Lemos Bolonha, Fernando Araújo e Armando Coelho. Para servir no 
3HP, apresentou-se Eduardo Melo Franco.

21 de Agosto de 1946.
DHP – Boletim nº  33:
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

27 de Agosto de 1946.
DHP – Boletim nº  34:
Dispensando a pedido, do cargo de Assistente Técnico, a Engenheira Chefe Carmen Portinho.

28 de Agosto de 1946.
DHP – Boletim nº  35:
Nomeando Assistente Técnico do DHP o Engenheiro Edgar Pereira Braga.

3 de Setembro de 1946.
DHP – Boletim nº  36:
Suspensão de funcionário administrativo.

8 de Setembro de 1946.
Despacho 1HP:
Processo n° 101.396-46 – Eugenio Francisco Herdy – Este Departamento vai construir apartamentos para alugar e não para vender. E esses 
apartamentos a serem construídos no Pedregulho, destinam-se aos serventuários que trabalham em São Cristóvão. Futuramente outros 
serão construídos em outros distritos.
Indeferimento:
Processo n° 65.984-46 – Dolores Correia – Indeferido. Os apartamentos no Pedregulho destinam-se aos serventuários que trabalham no 6° 
distrito.
Processo n° 65.988-46 – Raul Lugrério de Oliveira Filho – Indeferido. Os apartamentos do Pedregulho destinam-se exclusivamente aos 
funcionários de São Cristóvão.
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19 de Setembro de 1946.
Despacho 1HP:
Mais um indeferimento de solicitação de apartamento no Pedregulho.
24 de Setembro de 1946.
DHP – Boletim nº  37: 
Apresentou-se para servir no 3HP o Topógrafo Valdemar de Siqueira Amazonas.

25 de Setembro de 1946.
DHP – Boletim nº  38:
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

26 de Setembro de 1946.
DHP – Boletim nº  39:
Recomendando ao 5 e 6HP que agilize a emissão de habite-se de acordo com os termos do Decreto-Lei n° 9844 de 12 de setembro de 
1946.

28 de Setembro de 1946.
DHP – Boletim nº  40:
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
 
5 de Outubro de 1946.
Despacho 1HP
Mais um indeferimento sobre solicitação de apartamento no Pedregulho.

24 de Outubro de 1946.
DHP – Boletim nº  41:
 Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

25 de Outubro de 1946.
DHP – Boletim nº  42
Apresentou-se para servir no 3HP o Topógrafo Carlos César Machado
DHP – Boletim nº  43
Lei Eleitoral – Cessão de funcionários do 5, 6 e 7HP.

30 de Outubro de 1946.
Despacho 1HP
Mais um indeferimento sobre solicitação de apartamento no Pedregulho.

19 de Novembro de 1946.
DHP - Boletim nº  44
Transferência de endereço para a Avenida Marechal Câmara, 350 10° andar.
O 7HP muda-se da Estrada Marechal Rangel, 895 para o endereço acima, mantendo,
contudo, uma agência do DHP para receber os pedidos de construção proletária.
Assina este boletim o Engenheiro Antonio Arlindo Laviola, Diretor do DHP.

21 de Novembro de 1946.
DHP – Boletim nº  45
É nomeado para chefia do expediente do 4HP o Engenheiro Edgar Pereira Braga.

28 de Novembro de 1946.
DHP – Boletim nº  46
É nomeado para chefia  do expediente do 2HP o Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes,  durante o impedimento do titular o 
Arquiteto Affonso Eduardo Reidy.

DECRETO PRESIDENCIAL 22.193 DE 27 DE NOVEMBRO DE 1946

Orça a receita e fixa a despesa do DF em 1947

Despesa total da PDF /1947 1.364.910.682,00
Despesa total da SVGO / 1947 197.799.632,00

Verba – 704

CR$
Aparelhos e Instrumentos Técnico-Científicos 25.000,00
Móveis e Equipamentos 50.000,00
Utensílios em Geral 10.000,00
Vestuário 10.000,00
Impressos / Materiais de Escritório 30.000,00
Material de Limpeza 10.000,00
Locação 12.000,00
Pronto Pagamento 15.000,00

TOTAL 162.000,00
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ANO 1947

30 de Janeiro de 1947.
DHP – Boletim nº  2 
O Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes substitui, durante o impedimento do mesmo, o Engenheiro Antonio Molica na chefia do 
5HP.

14 de Março de 1947.
Instalação da Câmara do Distrito Federal.

19 de Março de 1947.
DHP – Boletim nº  2 
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

27 de Março de 1947.
DHP – Boletim nº  3
Apresentou-se para servir no 6HP o Engenheiro Lamartine Pessoa de Mello.

8 de Abril de 1947.
DHP – Boletim nº  4
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

13 de Maio de 1947.
DHP -  Circular pede aos chefes de serviço que enviem o movimento de cada serviço até o DGE, Departamento de Geografia e Estatística 
da Secretaria Geral de Interior e Segurança.

3 de Junho de 1947.
DHP – Boletim nº  5
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

13 de Junho de 1947.
Ângelo Mendes de Morais assume a Prefeitura do Distrito Federal.

03 de Julho de 1947.
DHP - Boletim nº  6
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

21 de Julho de 1947.
DHP -  Boletim nº  7
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

30 de Julho de 1947.
DHP – Boletim nº  8
Apresentou-se para servir no 2HP o Arquiteto Hélio Modesto

5 de Agosto de 1947.
SVGO – Assume a secretaria o Engenheiro Armandino Ferreira de Carvalho.
DHP – Boletim nº  9
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

29 de Agosto de 1947.
DHP - É nomeado para chefia do expediente do 6HP o Engenheiro Edgar Pereira Braga.

1° de Setembro de 1947.
DHP – Boletim nº  11
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

8 de Setembro de 1947.
DHP – Boletim nº  11
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

13 de Setembro de 1947.
DHP – Boletim nº  12 
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

18 de Setembro de 1947.
DHP – Boletim nº  13
Apresentou-se para servir no 2HP o Desenhista Maurício Lessa.

4 de Outubro de 1947.
DHP – Boletim nº  14
O Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes, chefe do 3HP, assume o 1HP durante férias do chefe efetivo.

13 de Outubro de 1947.
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Orçamento da Prefeitura do Distrito Federal – 1948
Despesa total da PDF / 1948 1.671.917.236.80
Despesa total da SVGO / 1948 383.226.033.20

VERBA 704 – DHP
CR$

Aparelhos e Instrumentos Técnico – Científicos 50.000,00
Móveis e Equipamentos 10.000,00
Utensílios em Geral 5.000,00
Vestuário 5.000,00
Impressos / Materiais de Escritório 30.000,00
Artigos de Asseio e Limpeza 6.000,00
Reparação e Instalação 5.000,00
Pronto Pagamento 15.000,00

TOTAL 126.000,00

Diário da Câmara do Distrito Federal
Ata da 8ª Sessão Extraordinária (noturna):
O Secretário Armandino Pereira Carvalho da SGVO, vai a Câmara discutir o orçamento da secretaria para 1948 e o plano de obras. Após 
longo debate não se tratou da construção de Conjuntos Habitacionais.

16 de Outubro de 1947.
DHP – Boletim nº  15
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

18 de Outubro de 1947.
DHP – Boletim nº  16
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

3 de Novembro de 1947.
DHP – Boletim nº  17
Apresentou-se para servir no 2HP o Topógrafo Carlos Cezar Machado.

7 de Novembro de 1947.
DHP – Boletim nº  18
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

14 de Novembro de 1947.
DHP – Boletim nº  19
Apresentou-se para servir no 5HP o Carpinteiro Aurélio Marinho de Souto.

20 de Novembro de 1947.
DHP – Boletim nº  20
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

22 de Novembro de 1947.
DHP – Despacho do Diretor
Companhia Imobiliária de Bangu. Não pode ser atendido. A cota de cimento que o DHP recebe mensalmente para ceder, pelo custo, a título 
de auxílio aos portadores de Alvará Proletário individual, é insignificante para atender a presente solicitação.

13 de Dezembro de 1947.
DHP – Boletim nº  21
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

17 de Dezembro de 1947.
DHP – Boletim nº  22
Designando a Engenheira Carmen Portinho e Nelson Parisot Dias Pereira para Comissão de Sindicância, a fim de apurar os fatos narrados 
por um matutino em edição de 29 de novembro passado.

24 de Dezembro de 1947.
DHP – Boletim nº  23
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

26 de Dezembro de 1947.
DHP – Contrato de Locação do imóvel à Avenida Marechal Câmara, 350. Assina o Diretor do DHP o Engenheiro Nelson Carvalho Junqueira.

ANO 1948

6 de Janeiro de 1948.
DHP – Boletim nº  1
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

29 de Janeiro de 1948.

193



DHP – Boletim nº  17
Apresentou-se para servir no 6HP o Engenheiro Lamartine Pessoa Melo.

31 de Janeiro de 1948.
DHP – Boletim nº  3
Nova comissão de sindicância com os mesmos integrantes da anterior. Objeto: fatos narrados no memorando sem n° de 21 de janeiro de 
1948 do chefe do 5HP.
DHP – Renovação de contrato de locação do prédio situado à rua Coronel Tamarindo, 620. Assina o Diretor do DHP o Engenheiro Nelson 
Carvalho Junqueira.

9 de Fevereiro de 1948.
DHP – Boletim nº  4
O Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes, chefe do 3HP, vai responder pelo 5HP.

17 de Fevereiro de 1948.
O Engenheiro Nelson Carvalho Junqueira toma posse como chefe do Serviço de Propaganda Urbanística.

24 de Fevereiro de 1948.
DHP – Boletim nº  5
Transfere do 1HP para o Gabinete do Diretor o Oficial Administrativo Arnold de Paiva Matos e o Trabalhador Padrão Flausino Gomes da 
Silva.

26 de Fevereiro de 1948.
DHP – Boletim nº  4A
O Engenheiro Nelson Carvalho Junqueira se despede do DHP, fazendo um agradecimento especial a Nelson Parisot Dias.

27 de Fevereiro de 1948.
DHP – Boletim nº  6
Apresentou-se para servir no 2HP o Arquiteto José Osvaldo Henriques Ferreira e Costa.

4 de Março de 1948.
DHP – Edital n° 1
O diretor faz público que, a partir desta data ficam revogadas as aprovações dos tipos de casas proletárias abaixo discriminados, não sendo 
atendido os novos pedidos de concessão de licença para a construção dos mesmos. Assina o Diretor do DHP Carmen Velasco Portinho.

12 de Março de 1948.
DHP – Boletim nº  7
Comunicando a transferência de funcionários administrativos. 

17 de Março de 1948.
SGVO – Os despachos com o DHP serão juntos com o Departamento de Urbanismo, todos os sábados das 11 horas às 12 horas. Assina o 
Secretário Geral de Viação e Obras, Engenheiro João Gualberto Marques Porto.

20 de Março de 1948.
DHP – Boletim nº  8
O Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes, chefe do 3HP, vai responder pelo 4HP.
O Topógrafo Francisco de Paula Lemos Bolonha vai responder pelo expediente do 2HP.
DHP – Boletim nº  9
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

22 de Março de 1948.
DHP – Boletim nº  10
Define (após consulta ao secretário) que o Decreto 7363 permite a construção de casas proletárias em dois pavimentos com uma só 
residência.

24 de Março de 1948.
DHP – Boletim nº  11
Apresentou-se para servir no 2HP o Topógrafo Hugo Braga Soares da Cunha.

30 de Março de 1948.
DHP – Boletim nº  12
Apresentou-se para servir no 3HP o Topógrafo Magdala Seixas Ferreira.

2 de Abril de 1948.
DHP – Boletim nº  13
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

6 de Abril de 1948.
DHP – Edital n° 2
O Diretor faz público que, a partir desta data, ficam revogadas as aprovações dos tipos de casas proletárias abaixo discriminadas, não 
sendo atendidos os novos pedidos de concessão de licença, para construção das mesmas: Tipo E – Solução 1 e Tipo C – Solução 16. Os 
tipos de casas proletárias acima foram substituídos respectivamente pelos seguintes: Tipo B – Solução 2 e Tipo C – Solução 1, ambos 
recentemente projetados por este DHP e aprovados pelo Exmo. Sr. Prefeito do Distrito Federal. Assina a Diretora do DHP Carmen Velasco 
Portinho.
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10 de Abril de 1948.
DHP – Boletim nº  14
Nomeia o Engenheiro Sidney Martins Gomes dos Santos para chefe do serviço de Estudos Preliminares 1HP.

DHP – Edital n° 3
O Diretor faz público que a partir desta data o Tipo B – solução 1 de casa proletária, recentemente projetado pelo DHP e aprovado pelo 
Exmo. Sr. Prefeito do Distrito Federal, entrará em vigor, substituindo os Tipos C – solução 6 e C solução 11, que ficam anulados. Assina a 
Diretora do DHP Carmen Velasco Portinho.
 

15 de Abril de 1948.
DHP – Boletim nº  15
Estabelece vínculo entre o Departamento de edificações com o DHP.
17 de Abril de 1948.
DHP – Boletim nº  16
Nomeia o Engenheiro Gabriel de Souza Aguiar para chefe do 3HP e o Topógrafo Francisco de Paula Lemos Bolonha para chefe do 1HP.
DHP – Boletim nº  17
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

22 de Abril de 1948.
DHP – Boletim nº  18
Tendo o Exmo. Sr. Prefeito autorizado a abertura de concorrência pública para a construção de dois  blocos do Conjunto Residencial 
Pedregulho, o Sr. Secretário Geral de Viação e Obras designou para constituir a comissão de engenharia que julgará as propostas da 
referida concorrência os engenheiros chefes: Francisco de Paula Marques Lopes, Sidney Gomes dos Santos, presididos pelo Engenheiro 
Hermano Cupertino Durão. 
Designando o oficial administrativo Arnold de Paiva Matos para fazer parte da comissão.

27 de Abril 1948.
DHP – Despachos do Diretor
João Antonio Gonçalves – Conjunto Residencial Madureira. Este DHP não pode, no momento, construir habitações em Madureira, motivo 
pelo qual acha-se impossibilitado de atender ao peticionário.

30 de Abril de 1948.
DHP – Concorrência Pública para execução de concreto armado, alvenarias e coberturas em obras do DHP. Conjunto Pedregulho à Rua 
Capitão Félix, Blocos B1 e B2.
De acordo com o despacho exarado no processo n° 0.127-948, pelo Prefeito em 14 de Abril de 1948, acha-se aberta a concorrência pública 
para execução de concreto armado, alvenarias e coberturas em obras do DHP – Conjunto Pedregulho. Recebem-se propostas no dia 20 de 
maio às 15 horas no GD do DHP à Avenida Marechal Câmara, 350, 10° andar, sala 1004. De acordo com o Decreto-Lei n° 1705, de 27 de 
outubro de 1939, os esclarecimentos sobre as especificações e qualquer outra dúvida que porventura tenham os Srs. Concorrentes para a 
confecção de suas propostas ser-lhes-ão ministrados no Gabinete da Sra. Diretora do DHP, onde lhes serão também, entregues cópias das 
especificações e plantas devidamente autenticadas. Assina o Engenheiro Hermano Cupertino Durão Presidente da Comissão.
Mensagem n° 1 - do Prefeito Ângelo Mendes de Morais à  Câmara de Vereadores do DF.
Ao tratar de seu plano de obras, o Prefeito fala de calçamento, túneis, do desmonte do morro de Santo Antonio e do Maracanã, afirmando 
sua determinação de colaborar com o Presidente Dutra em sua obra de “reconstrução nacional”. Não cita o DHP ou o Pedregulho.
Relação IX Secretaria Geral de Viação e Obras – Serviços a cargo do DHP, devendo ser iniciados no corrente exercício a construção do 
Conjunto Residencial Popular do Pedregulho, encontrando-se em estudos para o início de 1949 o Conjunto Residencial do Jardim Zoológico.

1. Pedregulho: 2.400 habitantes.
2. Jardim Zoológico: 8.000 habitantes para início da execução em 1949.

10 de maio de 1948.
DHP – Boletim nº  19
Apresentou-se para servir no 2HP o Benedito Batista da Costa.

12 de maio de 1948.
DHP – Boletim nº  20
Apresentou-se para servir no 1HP o Desenhista Altair de Carvalho Storimo.
Apresentou-se para servir no 3HP o Oficial Administrativo Antonio Dantas Gauz.

14 de maio de 1948.
DHP – Edital n° 5/1948
Anula os Tipos B de casa proletária de 1 a 9 sendo substituídas pela solução 1 de quarto sala e banho.

25 de maio de 1948.

Orçamento da Prefeitura do Distrito Federal – 1949
Verba 704 – DHP

CR$
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Aparelhos e Instrumentos Técnico – Científicos 30.000.00
Móveis e Equipamentos 30.000.00
Utensílios em Geral 5.000.00
Vestuário 10.000.00
Impressos 45.000.00
Artigos de Asseio e Limpeza 5.000.00
Reparação e Instalação 2.000.00
Pronto Pagamento 15.000.00
Maquinário de Escritório 20.000.00

TOTAL 162.000,00

24 de maio de 1948.
DHP - Boletim nº  22
Apresentou-se para servir no 1HP o Engenheiro David Astrachan.

29 de maio de 1948.
DHP - Boletim nº  23
Designando o Engenheiro Gabriel de Souza Aguiar e os Arquitetos Francisco de Paula Lemos Bolonha e José Osvaldo Henrique Ferreira e 
Costa para, sob a presidência do primeiro, fazerem parte da comissão para modificação do Decreto 7363 de 1942.

2 de Junho de 1948.
DHP – Concorrência pública 
Para execução de obras de concreto armado, alvenaria e cobertura nos Blocos B1 e B2, do Conjunto Residencial Pedregulho.

3 de Junho de 1948.
DHP – Boletim nº  24
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
DHP – Boletim nº  25
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

7 de Junho de 1948.
DHP – Boletim nº  26
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

8 de Junho de 1948.
DHP – Edital 8/1948
Pelo presente fica convidada a firma Brasilec – Companhia de Engenharia e Comércio, estabelecida nesta Capital à Rua México, 164 12° 
andar, a comparecer, por seu legítimo representante ao GD do DHP – Avenida Marechal Câmara, 359 10° andar, dentro do prazo de cinco 
dias ( da data da publicação), para assinar o Contrato com esta Prefeitura para a execução de obras de concreto armado, alvenaria e 
cobertura dos Blocos B1 e B2, do Conjunto Residencial Pedregulho – Rua Capitão Félix, por ter sido aceita, pelo Exmo. Sr. Prefeito do DF, a 
proposta à concorrência pública realizada neste Departamento em 20 de Maio próximo findo, em despacho exarado em 28 de Maio de 
1948, no processo n° 2.513-SGF-1948, sob pena de perder o depósito efetuado em garantia da proposta e anulação da  concorrência, nos 
termos da Lei.
Departamento de Habitação Popular, em 4 de Junho de 1948. – Carmen Portinho, Diretor do DHP, matrícula 4303.

O Diretor faz público que foi aprovado pelo Exmo. Sr. Prefeito um novo tipo de casa popular, para construção em lotes de esquina e 
denominado Tipo- C – solução 2 que deverá substituir todos os tipos existentes para lotes de esquina.
Departamento de Habitação Popular, em 4 de Junho de 1948 – Carmen Portinho, Diretor do DHP matrícula  4.303. 

10 de Junho de 1948.
DHP – Concorrência Pública para execução das instalações elétricas e hidráulicas dos Blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial Pedregulho à 
Rua Capitão Félix.
De acordo com o despacho exarado pelo Exmo. Sr. Prefeito em 14 de Abril de 1948, acha-se aberta a concorrência pública para execução 
das instalações elétricas e hidráulicas dos Blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Felix. Recebem-se propostas 
no dia 28 de junho às 15 horas no GD do DHP à Avenida Marechal Câmara, 350, 10° andar, sala 1004. De acordo com os dispositivos do 
artigo 1°, n° IV, do Decreto-Lei n° 1705, de 27 de outubro de 1939, os esclarecimentos sobre as especificações e qualquer outra dúvida 
que porventura tenham os Srs. Concorrentes para a confecção de suas propostas ser-lhes-ão ministrados no Gabinete da Sra. Diretora do 
DHP, onde lhes serão também, entregues cópias das especificações e plantas devidamente autenticadas. Assina o Engenheiro Hermano 
Cupertino Durão Presidente da Comissão.

15 de Junho de 1948.
Apresentou-se para servir no DHP a Assistente Social Maria Esolina Pinheiro.

3 de Julho de 1948.
DHP – Ata da abertura da concorrência para execução das instalações elétricas e hidráulicas dos Blocos B1 e B2 do Conjunto Pedregulho à 
Rua Capitão Félix.

8 de Julho de 1948.
DHP – Boletim nº  28
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
DHP – Boletim nº  29
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

9 de Julho de 1948.
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DHP – Boletim nº  30
Apresentou-se para servir no 2HP a Arquiteto Lígia Fernandes.
DHP – Quadro comparativo das propostas da para execução das instalações elétricas  e hidráulicas dos Blocos  B1 e B2 do Conjunto 
Pedregulho à Rua Capitão Félix.

20 de Julho de 1948.
DHP – Boletim nº  30
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

22 de Julho de 1948.
DHP – Boletim nº  31
Designando para a comissão de concorrência pública para execução de estruturas, alvenarias, coberturas, movimento de terra e serviços 
correlatos em obras do Conjunto Residencial Pedregulho – escola, ginásio, vestiário, piscina e anexos, bem como estruturas de sustentação 
de vias (inclusive aterros e desaterros), os engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes e Sidney Martins Gomes dos Santos e o Oficial 
Administrativo Arnold de Paiva Matos.
DHP - Concorrência Pública para execução de estruturas, alvenarias, coberturas, movimento de terra e serviços correlatos em obras do 
Conjunto Residencial Pedregulho – escola, ginásio, vestiário, piscina e anexos, bem como estruturas de sustentação de vias (inclusive 
aterros e desaterros), à Rua Capitão Félix.

27 de Julho de 1948.
DHP – Edital n° 10
O Exmo. Sr. Prefeito do DF decide pela proposta mais barata da EME Instalações para execução das instalações elétricas e hidráulicas do 
Bloco B1 e B2 do Conjunto Residencial Pedregulho.

14 de Julho de 1948.
DHP – Boletim nº  33
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

26 de Agosto de 1948.
DHP – Ata da Concorrência Pública para execução de estruturas, alvenarias, coberturas, movimento de terra e serviços correlatos em obras 
do Conjunto Residencial Pedregulho – escola, ginásio, vestiário, piscina e anexos, bem como estruturas de sustentação de vias (inclusive 
aterros e desaterros), à Rua Capitão Félix – Pedregulho – deste Departamento de Habitação Popular – Aos dezessete dias do mês de agosto 
de mil novecentos e quarenta e oito, no GD do DHP, sito à Avenida Marechal Câmara, n° 350, 10° andar, reuniu-se a comissão designada 
pela  Senhora  Diretora  do  DHP,  Engenheiro  Carmen Portinho,  após  aprovação,  por  sua  Excia.  o  Senhor  Prefeito,  da  abertura  desta 
concorrência pública, em despacho exarado em 16 de Julho próximo passado no processo n° 102.334-48, constituída pelos engenheiros 
chefes letra “N” Francisco de Paula Marques Lopes (matrícula n° 23.998) e Sidney Gomes dos Santos (matrícula  n° 940) e o oficial 
administrativo classe “L” Arnold de Paiva Matos (matrícula n° 19.759), presidida pelo engenheiro chefe Francisco de Paula Marques Lopes, a 
fim de receber propostas para  execução  de estruturas, alvenarias, coberturas, movimento de terra e serviços correlatos em obras do DHP 
– Conjunto Residencial Pedregulho – Escola, Ginásio, Vestiário, piscina e anexos, bem como estruturas de sustentação de vias ( inclusive 
aterros  e  desaterros).  Às  quinze  horas,  de  acordo  com  o  edital,  foi  aberta  a  concorrência  verificando  a  presença  dos  seguintes 
representantes das firmas: “Brasilec” -  Companhia Brasileira de Engenharia  e Comércio;  “Construtora Leão Ribeiro S/A”;  “Construtora 
Camargo S/A”;  “Construtora  Rebecchi  Ltda.”;  “Servix  Engenharia  Ltda.”;  “Construtora Guanabara Ltda.”;  “Construtora  Meanda,  Lobão 
Ltda”; “Construtora Rocha e Silva Ltda”; “Escritório Técnico Araújo e Bittencourt Ltda.”; “Santos, Monteiro – Engenharia – Indústria S/A” e 
“Castelo Branco S/A – Engenharia Comércio e Indústria” que apresentaram os certificados de caução números: 9103, 9536, 9092, 9095, 
9097, 9537, 9102, 9538, 9545, 9543 e 9544, respectivamente. Todos os concorrentes apresentaram, na íntegra os documentos exigidos no 
Edital  e  Bases e Especificações  desta Concorrência  Pública,  pelo  que foram julgados  idôneos.  Abertas  as  propostas  das onze firmas 
licitantes, foram lidas, integralmente, em voz alta e depois publicadas no órgão oficial, serão submetidas a estudos. E, por não mais haver, 
foi lavrada para constar, a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Comissão: Engenheiros – 
Chefes Francisco de Paula Marques Lopes e Sidney Martins Gomes dos Santos e Oficial Administrativo Arnold de Paiva Matos que a escrevi 
e subscrevo, após a assinatura dos senhores proponentes. DHP, em 17 de Agosto de 1948 (a) Francisco de Paula Marques Lopes – (a) 
Sidney Martins Gomes dos Santos – (a) Arnold de Paiva Matos – (a) J. F. Sampaio Lacerda – (a) Fernando sobrenome ilegível – (a) ilegível 
– (a) Mário C. T. sobrenome ilegível – (a) ilegível – (a) ilegível – (a) ilegível – (a) José Chrysantemo – (a) Arnold de Paiva Matos.
Copiado bem fielmente de fls. 3, 4 e 5 do Livro de Registro Geral do DHP, em 18 de Agosto de 1948.

31 de Agosto de 1948.
DHP – Boletim nº  35     
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

1 de Setembro de 1948.
DHP – Comissão de Projetos, Execução e Recuperação do Material – Edital – Convite
Pelo  presente Edital,  ficam convidadas todas as  firmas interessadas na construção de casas destinadas aos favelados,  a  se dirigir  à 
Comissão e Recuperação de Material da Campanha das Favelas, com sede no DHP, à Avenida Marechal Câmara, n° 350 – 10° andar a fim 
de obter cópias dos projetos e especificações dos diferentes tipos de casa popular, a fim de se habilitar a apresentação de propostas 
concernentes a preço e métodos peculiares de execução, bem como a apresentação de outros esclarecimentos que julgarem necessários a 
sua melhor apreciação.
Fica marcado o dia de 15 de setembro de 1948, às 9:00 horas, na sede da referida Comissão, para o recebimento conjunto das diferentes 
propostas, as quais deverão ser entregues, com todos os elementos julgados convenientes pelas diferentes firmas concorrentes para o seu 
julgamento, devidamente assinadas, seladas, e em três vias, em envelope fechado, propostas essas que serão abertas e rubricadas pelos 
licitantes e autenticadas pela Comissão.
Quaisquer  outros  esclarecimentos que os  interessados desejarem para melhor  confecção de suas propostas  poderão ser diretamente 
obtidos na sede da referida Comissão. Carmen  Portinho, pela Comissão. 

6 de Setembro de 1948.
DHP – Edital
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Chamando a Construtora Camargo para o lugar da EME Instalações para execução das instalações elétricas e hidráulicas do Bloco B1 e B2 
do Conjunto Residencial Pedregulho.

8 de Setembro de 1948.
DHP – Boletim nº  36
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
DHP – Concorrência Pública para execução das instalações das cozinhas dos Blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial Pedregulho à Rua 
Capitão Félix.

16 de Setembro de 1948.
DHP – Ata da Concorrência Pública para execução das instalações das cozinhas dos Blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial Pedregulho – à 
Rua Capitão Félix.
DHP – Quadro Comparativo das Propostas da Concorrência Pública para execução das instalações das cozinhas dos Blocos B1 e B2 do 
Conjunto Residencial Pedregulho – à Rua Capitão Félix.

18 de Setembro de 1948.
DHP – Boletim nº  38
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
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DHP – Boletim nº  39
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

22 de Setembro de 1948.
DHP – Boletim nº  40
O Prefeito  aprova  a  firma “Esquadrias  Aliança Ltda.”  para execução das instalações  das cozinhas dos Blocos  B1 e B2 do Conjunto 
Residencial Pedregulho – à Rua Capitão Félix.

25 de Setembro de 1948.
DHP – Termo de Contrato n° 4
Termo de Contrato entre a PDF e a firma “Esquadrias Aliança Ltda”, para execução das instalações das cozinhas dos blocos B1 e B2 do 
Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

9 de Outubro de 1948.
DHP – Concorrência Pública para execução das instalações elétricas e hidráulicas da Escola, Ginásio,  Vestiário, e Piscina do Conjunto 
Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

23 de Outubro de 1948.
DHP – Concorrência Pública para execução dos acabamentos dos Blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial Pedregulho à Rua Capitão Félix.

4 de Novembro de 1948.
DHP – Ata da Concorrência Pública para execução das instalações elétricas e hidráulicas da Escola, Ginásio, Vestiário, e Piscina do Conjunto 
Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.
DHP – Quadro Comparativo das Propostas da Concorrência Pública para execução das instalações elétricas e hidráulicas da Escola, Ginásio, 
Vestiário, e Piscina do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

12 de Novembro de 1948.
DHP – O Exmo.  Sr.  Prefeito  aprova a Concorrência  Pública para  execução das instalações  elétricas  e  hidráulicas  da Escola,  Ginásio, 
Vestiário, e Piscina do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.
DHP – Boletim nº  42 - Edital
Declara a “Empresa Brasileira de Engenharia” ganhadora da Concorrência Pública para execução das instalações elétricas e hidráulicas da 
Escola, Ginásio, Vestiário, e Piscina do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.
DHP – Ata da Concorrência Pública para execução de obras dos acabamentos dos Blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial Pedregulho – à 
Rua Capitão Félix.

16 de Novembro de 1948.
DHP – Boletim nº  48
Solicita aos chefes de serviço que enviem os relatórios de serviços executados ao longo do ano para elaboração do Relatório Geral do DHP.

18 de Novembro de 1948.
DHP – Prefeito aprova a Concorrência Pública para execução de obras dos acabamentos dos Blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial 
Pedregulho – à Rua Capitão Félix.
DHP – Quadro Comparativo da Concorrência Pública para execução de obras dos acabamentos dos Blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial 
Pedregulho – à Rua Capitão Félix.

26 de Novembro de 1948.

Orçamento da Prefeitura do Distrito Federal em 1949
DESPESA TOTAL DA PDF / 1949 2.347.025.603.20

Verba 704 – DHP
CR$

Aparelhos e Instrumentos Técnico – Científicos 30.000.00
Móveis e Equipamentos 30.000.00
Utensílios em Geral 5.000.00
Vestuários / Tecidos 10.000.00
Impressos / Artigos de Escritório 45.000.00
Artigos de Limpeza 5.000.00
Livros / Semelhantes 3.000.00
Máquinas de Escritório 20.000.00
Pronto Pagamento 15.000.00
Serviços Adjudicados 0.00
Conclusão do Conjunto Residencial Auto Suficiente do Pedregulho 8.000.000.00
Outro Conjunto 10.000.000.00
Habitações Mínimas para Substituir Favelas 12.000.000.00

TOTAL DHP 30.163.000,00
TOTAL DA SECRETARIA GERAL DE VIAÇÃO E OBRAS 447.485.196.00

4 de Dezembro de 1948.
DHP – Pelo presente é publicamente convidada a firma: Construtora Camargo S/A, estabelecida à Rua México n° 11, 1° pavimento, a 
comparecer por seus legítimos representantes, ao GD do DHP – Avenida Marechal Câmara, n° 350 – 10° andar, dentro do prazo de cinco 
dias da data da publicação deste, para assinar contrato com esta Prefeitura para execução das obras de acabamentos dos Blocos B1 e B2 
do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Felix, pela importância de CR$ 5.868.274,00, por ter sido aceita pelo Exmo. Sr. Prefeito 
do DF, sua proposta a Concorrência Pública realizada neste Departamento em nove de novembro de 1948 – despacho exarado no processo 
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n° 103.681 – DHP – 1948 – sob pena de perder o depósito efetuado em garantia da proposta e anulação da Concorrência Pública citada, 
nos termos da lei.
DHP, em 3 de Dezembro de 1948 – Francisco de Paula Marques Lopes, matricula n° 23.998 – pelo Diretor.

10 de Dezembro de 1948.
DHP – Termo de Contrato entre a PDF e a firma “Construtora Camargo S/A”, para execução das obras de acabamentos dos blocos B1 e B2 
do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

21 de Dezembro de 1948.
DHP – Boletim nº  44
O Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes assume o 2HP durante férias do chefe efetivo o Arquiteto Francisco de Paula Lemos 
Bolonha.

24 de Dezembro de 1948.
DHP – Boletim nº  45
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

DHP - Diretora Engenheira Carmem Portinho
Revisão geral das instalações elétricas da casa de maquinas, entre ginásio e piscina, conserto da bomba de circulação e bomba do poço – 
(reforma da piscina).

DHP - Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma construtora Lobão Filho Ltda estabelecida à Avenida Franklin 
Roosevelt n° 115 – sala 706 para obras de acabamento no bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, Pedregulho.

ANO 1949

15 de Janeiro de 1949.
DHP – Boletim nº  1
5 e 6HP – Quando cancelada a licença concedida pelo DHP, que seja cassado , imediatamente, o respectivo alvará.

19 de Janeiro de 1949.
DHP – Termo Aditivo do Contrato entre a PDF e a firma “Construtora Camargo S/A”, para execução das obras de acabamentos dos blocos 
B1 e B2 do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

2 de Fevereiro de 1949.
DHP – Boletim nº  2
O Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes assume o 5HP durante férias do chefe efetivo.
DHP – Boletim nº  3
O Engenheiro David Astrachan assume o 1HP durante férias do chefe efetivo.

8 de Fevereiro de 1949.
DHP – Boletim nº  3
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
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16 de Fevereiro de 1949.
DHP - Termo de Retificação do Contrato entre a PDF e a firma “Esquadrias Aliança Ltda”, para execução das instalações das cozinhas dos 
blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.
DHP – Termo de Renovação do Contrato de locação do imóvel da Avenida Marechal Câmara, n° 350.

12 de Março de 1949.
DHP – Boletim nº  4
Convite para a visita do Sr. Cardeal D. Jaime de Barros Câmara.

12 de Abril de 1949.
DHP – Boletim nº  5
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

21 de Abril de 1949.
DHP – Despachos do Sr. Diretor
Não é necessária a apresentação do título de propriedade para os Institutos e Caixas, desde que o loteamento seja aprovado, o logradouro 
reconhecido ou haja termo assinado permitindo construções no lote.

30 de Abril de 1949.
DHP – Boletim nº  8
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

19 de Maio de 1949.
DHP - Concorrência Pública para execução das obras de acabamento da Escola,  Ginásio, Vestiário,  e Piscina do Conjunto Residencial 
Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

21 de Maio de 1949.
DHP – Boletim nº  10
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
DHP – Boletim nº  11
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

25 de Maio de 1949.
DHP – Boletim nº  9
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
Atos do Diretor – Não estão autorizadas alterações  no projeto Tipo “A”, pois este foi aprovado pelo Exmo. Sr. Prefeito. Carmen Portinho 
Diretora do DHP.

31 de Maio de 1949.
DHP – Boletim nº  12
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
DHP – Boletim nº  13
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

9 de Junho de 1949.
DHP – Boletim nº  16
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

25 de Junho de 1949.
DHP – Ata da Concorrência Pública para execução das obras de acabamento da Escola, Ginásio, Vestiário, e Piscina do Conjunto Residencial 
Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

30 de Junho de 1949.
DHP – Boletim nº  15
Convoca a firma “Esquadrias Aliança Ltda.” para comparecer a este DHP para prestar esclarecimentos.

2 de Julho de 1949.
DHP – Quadro Comparativo das propostas da Concorrência Pública para execução das obras de acabamento da Escola, Ginásio, Vestiário, e 
Piscina do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

7 de Julho de 1949.
DHP – Boletim nº  17
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

19 de Julho de 1949.
DHP – Boletim nº  18
A Engenheiro Magdala Seixas Ferreira se apresenta no 3HP Serviço de Fiscalização.

21 de Julho de 1949.
DHP – Boletim nº  19
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
DHP – Boletim nº  20
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
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27 de Julho de 1949.
DHP – Boletim nº  21
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

29 de Julho de 1949.
DHP - Concorrência Pública para execução das instalações elétricas e hidráulicas do Ambulatório do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua 
Capitão Félix.

30 de Julho de 1949.
DHP – Boletim nº  22
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
DHP – Boletim nº  23
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

4 de Agosto de 1949.
DHP – Boletim nº  24
Convoca a firma “Esquadrias Aliança Ltda.” para comparecer a este DHP para prestar esclarecimentos.
DHP – Boletim nº  25
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

8 de Agosto de 1949.
DHP – Boletim nº  25 
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
DHP – Boletim nº  26
Aprovado o “Tipo B – solução 1” pelo Exmo. Sr. Prefeito do DF.

10 de Agosto de 1949.
DHP – Boletim nº  27
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

15 de Agosto de 1949. Convoca “Esquadrias Aliança Ltda”, para execução das instalações das cozinhas dos blocos B1 e B2 do Conjunto 
Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

DHP – Boletim nº  28
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

23 de Agosto de 1949.
DHP – Despacho do Diretor: Aceita provisoriamente as obras, para execução das instalações das cozinhas dos blocos B1 e B2 do Conjunto 
Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix. “Esquadrias Aliança Ltda”.

31 de Agosto de 1949.
DHP – Ata e Quadro Comparativo da Concorrência Pública para execução das instalações elétricas e hidráulicas do Ambulatório do Conjunto 
Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

01 de Setembro de 1949.
DHP – Boletim nº  29
Registra o falecimento do servente Valdemiro Boa Nova de Araújo.

20 de Setembro de 1949.
DHP – Edital n° 3-1949
Convoca a Construtora Camargo S/A para assinar o contrato para execução das obras de acabamento da Escola, Ginásio, Vestiário, e 
Piscina do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.
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28 de Setembro de 1949.
DHP – Termo de Contrato 
Termo de Contrato entre a PDF e a firma “Construtora Camargo S/A”,  para execução das obras de acabamento da Escola,  Ginásio, 
Vestiário, e Piscina do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.
 
29 de Setembro de 1949.
DHP – Edital 4
Concorrência Pública para execução das instalações elétricas e hidráulicas da Lavanderia e Mercadinho e fornecimento de máquinas da 
Lavanderia do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

8 de Outubro de 1949.
Câmara do Distrito Federal – Emendas ao orçamento de 1950 apresentadas em Plenário
Emenda n. 655 – Verba 704: Código Local 346.0
Ementa – Para conclusão das obras do Conjunto Residencial Auto-Suficiente de Habitações Populares destinadas a aluguel, em construção 
no Pedregulho – Onde se lê Cr$ 4.000.000,00 substitua-se por Cr$ 18.000.000,00.
Sala das Sessões – Álvaro Dias – Gama Filho – Julio Catalano

Justificação
Tendo em vista o estado da obra que está sendo realizada no Pedregulho, no qual se verifica a impossibilidade de serem concluídos os 
serviços programados, com a dotação constante do projeto de lei propomos a elevação deste quantitativo para Cr$ 18.000.000,00. A 
construção demorada  por  pequenas parcelas  em cada exercício,  torna-se antieconômico e não atinge o seu objetivo de atender aos 
interesses das classes menos favorecidas.

Parecer
Conjunto Residencial
Parecer – Parcialmente favorável
Relator – Tito Lívio

Parecer
A Câmara tem dado recursos mais do que suficientes para a continuação do Conjunto Residencial Auto Suficiente do Pedregulho. Em 1948 
havia no Orçamento uma dotação global proposta pelo relator de Cr$ 30.000.000,00. Parte desta importância foi aplicada nesse conjunto. 
Neste exercício demos Cr$ 8.000.000,00 para a conclusão da obra desse conjunto. A proposta do orçamento fixa em Cr$ 4.000.000,00 a 
importância necessária para a conclusão das obras. A emenda eleva para mais que o duplo da solicitação do Sr. Prefeito. Confesso que não 
estou  entendendo  nada.  Seria  o  caso  de  serem  solicitados  os  esclarecimentos  necessários.  Assim,  enquanto  não  vierem  esses 
esclarecimentos somos pela aceitação em parte da emenda ficando a importância desta dotação em Cr$ 8.000.000,00.
S.C. 29-9-49 – Tito Lívio – João Luis Carvalho – Coltrim Neto.

Emenda n. 656 – Verba 704: Código Local 346.0
Acrescente-se  onde  convier  na  verba  704:  Para  a  construção  de  outro  conjunto  residencial  auto-suficiente  de  habitações  populares 
destinados a aluguel com a dotação de Cr$ 10.000.000,00.
Álvaro Dias; Gama Filho; Julio Catalano.
Justificação:
Com a imensa dificuldade de moradias que atravessa a Capital da República cabe ao poder público, no caso à Prefeitura, colaborar de 
forma efetiva na solução do problema. Em 1949 o DHP dispôs igual dotação mas por não estarem concluídos os estudos, projetos e 
especificações e desembaraçado o local da construção, a mesma ainda não pode ser utilizada.

Conjunto Residencial
Parecer – Favorável
Relator – Tito Lívio
A emenda reproduz a dotação constante do Orçamento vigente, suprimida, inexplicavelmente pelo comandante da Batalha das Favelas, que 
é  o  Sr.  Prefeito.  Folgo  em verificar  que a  minha  iniciativa  no sentido  da  continuação  pelo  Governo de  habitações  para  alugar  aos 
deserdados da fortuna esta andando e conseguindo adeptos como os autores desta que se antecipar ao trabalho do relator. A consignação 
proposta deve figurar no substitutivo.
S.C. 29-9-49 – Tito Lívio – João Luis Carvalho – Coltrim Neto.

Emenda n. 657 – Verba 704: Código Local 346.0
Acrescente-se onde convier na verba 704 do DHP para construção pelo departamento de habitações mínimas destinadas a aluguel, em 
substituição aos barracos das favelas. – Cr$ 10.000.000,00.
Álvaro Dias; Gama Filho; Julio Catalano.

Justificação:
A cidade apresenta um aspecto triste diante de nossos visitantes e o poder público não pode ficar indiferente ao problema das favelas. Não 
é possível e atenta contra a nossa civilização a existência, na Capital da República de cerca de trezentas mil pessoas morando em casas 
improvisadas sem água, esgoto e com piso de terra batida. A presente dotação servirá para o início dos serviços de extinção das favelas.

Departamento de Habitação Popular
Parecer – Favorável
Relator – Tito Lívio.
No orçamento deste ano, por minha iniciativa, consta uma dotação de Cr$ 12.000.000,00 para o fim indicado. O Senhor Prefeito, que 
comanda a Batalha das Favelas, deu uma voz de comando em falsa ou errada imprimindo essa dotação. A emenda restabelece, em parte, a 
dotação deste ano. Propomos o restabelecimento da importância de Cr$ 12.000.000,00 a qual deverá constar dos substitutivos. 
S.C. 29-9-49 – Tito Lívio – João Luis Carvalho – Coltrim Neto.

15 de Outubro de 1949.
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DHP- Boletim nº  30
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

17 de Outubro de 1949.
DHP – Termo de Contrato 
Termo de Contrato n° 8 entre a PDF e a firma “Empresa Brasileira de Engenharia”, para execução das instalações elétricas e hidráulicas do 
Ambulatório do Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

21 de Outubro de 1949.
DHP – Concorrência Pública para execução dos acabamentos da Lavanderia e do Mercadinho e fornecimento de máquinas da Lavanderia do 
Conjunto Residencial Pedregulho, à Rua Capitão Félix.

24 de Outubro de 1949.
DHP - Concorrência Pública para a execução de serviços técnicos preliminares para a construção de um conjunto residencial na área do 
antigo Jardim Zoológico – à Rua Visconde de Vila Isabel.

27 de Outubro de 1949.
DHP  –  Ata  da  concorrência  pública  para  a  execução  de  obras  de  instalações  elétricas  e  hidráulicas  da  Lavanderia  e  Mercadinho  e 
fornecimento de máquinas da Lavanderia do Conjunto Residencial Pedregulho.

3 de Novembro de 1949.
DHP – Quadro Comparativo da concorrência pública para a execução de obras  de instalações elétricas e hidráulicas da Lavanderia e 
Mercadinho e fornecimento de máquinas da Lavanderia do Conjunto Residencial Pedregulho.

5 de Novembro de 1949.
DHP – Boletim nº  33
Transcreve Ofício Circular n° 963 do Prefeito a respeito de abono de faltas.
9 de Novembro de 1949.
DHP – Boletim nº  34
Construção de casa pré-fabricada.  Comunica haver o Sr. Prefeito por  despacho exarado em 25 de Outubro de 1949, no processo n. 
7.504.671-49 autorizando a Firma Brito Pereira e Cia., a executar o tipo de construção de casas pré-fabricadas, denominado “Durabrix”, 
ressalvando entretanto o que determina o art 3° do Decreto 9189 de 29 de março de 1948.

12 de Novembro de 1949.
DHP – Termo de Contrato para a execução de obras de instalações elétricas e hidráulicas da Lavanderia e Mercadinho e fornecimento de 
máquinas da Lavanderia do Conjunto Residencial Pedregulho.

19 de Novembro de 1949.
DHP – Quadro Comparativo da concorrência pública para a execução de obras de acabamento da Lavanderia e Mercadinho do Conjunto 
Residencial Pedregulho.

22 de Novembro de 1950.
Câmara de Vereadores – Orçamento de 1950.

ORÇAMENTO DE 1950
Verba 704 Cr$

Conclusão do Pedregulho 8.000.000,00
Novo Conjunto 10.000.000,00
Habitação Mínima contra Favelas 12.000.000,00

TOTAL 30.000.000,00

30 de Novembro de 1949.
DHP - Boletim nº  38
Convoca  a  vencedora  da  concorrência  pública  para  a  execução  de  obras  de  acabamento  da  Lavanderia  e  Mercadinho do Conjunto 
Residencial Pedregulho.

01 de Dezembro de 1949.
Redação final do Orçamento de 1950.

ORÇAMENTO DA PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL – 1950
Verba 704 – DHP CR$

Conclusão do Conjunto do Pedregulho 15.000.000,00
Novo Conjunto 3.000.000,00

Habitação Mínima contra Favelas 12.000.000,00

TOTAL 30.000.000,00

02 de Dezembro de 1949.
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Departamento de Urbanismo – Ao deixar o cargo de Diretor do DUR desejo manifestar os meus agradecimentos a todos os funcionários que 
servem junto a este departamento, pelos bons serviços prestados junto a esta diretoria no período de minha direção. Rio, 25 de novembro 
de 1949. Affonso Eduardo Reidy, Direto do DUR.

DHP – Termo de Contrato para a execução de obras de acabamento da Lavanderia e Mercadinho do Conjunto Residencial Pedregulho.

08 de dezembro de 1949.
DHP - Boletim nº  30
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

21 de dezembro de 1949.
DHP – Boletim nº  38
Despacho  do  Diretor  –  Brasilec  –  Alvenaria,  estrutura  e  Cobertura  dos  Blocos  B1  e  B2  do  Pedregulho.  Ficam  aceitas  as  obras 
provisoriamente.

28 de Dezembro de 1949.
DHP – Concorrência Pública para execução do Conjunto Habitacional da Ilha de Paquetá.

ANO 1950
19 de Janeiro de 1950.
DHP – Boletim nº  1
Apresentou-se o desenhista Mário Pereira de Lucena  Filho, para servir no 2HP.

27 de Janeiro de 1950.
DHP - Concorrência Pública para a execução de frigorífico no Mercadinho do Conjunto Residencial Pedregulho.

27 de Janeiro de 1950.
DHP - Concorrência Pública para a execução de Padaria e Confeitaria do Conjunto Residencial Pedregulho.

28 de Janeiro de 1950.
DHP – Aprovação de  tipos  de residências  proletárias:  Comunicando haver  o  Sr.  Prefeito  aprovado os  seguintes  tipos  de  residências 
proletárias: Tipo E solução 1- sala, 3 quartos, varanda, cozinha e banheiro, a  ser construída em grandes áreas de terrenos acidentados em 
ZR3. Tipo C solução 3 – sala, 3 quartos, varanda, cozinha e banheiro, a ser construído em ZR3.

01 de Fevereiro de 1950.
DHP - Boletim nº  3
Comunicando a transferência do Arquiteto José Henrique Ferreira F. Costa do 2HP para o 5HP.

03 de Fevereiro de 1950.
DHP – Quadro Comparativo da concorrência pública para a execução de obras do Conjunto Habitacional de Paquetá.

16 de Fevereiro de 1950.
DHP – Ata da Concorrência Pública para a execução de frigorífico no Mercadinho do Conjunto Residencial Pedregulho.

17 de Fevereiro de 1950.
DHP - Boletim nº  4
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.
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18 de Fevereiro de 1950.
DHP – Boletim nº  5
Aprovado pelo Prefeito o Tipo B solução 3 de residência proletária: sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e varanda.

24 de Fevereiro de 1950.
DHP – Ata da Concorrência Pública para a execução da Padaria e Confeitaria do Conjunto Residencial Pedregulho.

25 de Fevereiro de 1950.
DHP – Boletim nº  6
David Astrachan assume interinamente a chefia do 1HP.

27 de Janeiro de 1950.
DHP – Novo Edital da Concorrência Pública para a execução do Conjunto Habitacional da Ilha de Paquetá.

01 de março de 1950.
DHP  – Ata  da  Concorrência  Pública  para  a  execução de  fundações  e  serviços  complementares  do Bloco  A  do  Conjunto  Residencial 
Pedregulho.

02 de Março de 1950.
DHP – Boletim nº  7
David Astrachan substitui Sidney Gomes dos Santos na Comissão de Concorrências Públicas.

08 de Março de 1950.
DHP – Edital n.7 – Convocação para a Concorrência Pública para a instalação frigorífica de um pequeno mercado do Conjunto Residencial 
Pedregulho.

10 de Março de 1950.
DHP – Termo de Contrato nº 11

11 de Março de 1950.
DHP  –  Nova  Concorrência  Pública  para  a  execução  de  fundações  e  serviços  complementares  do  Bloco  A  do  Conjunto  Residencial 
Pedregulho.

13 de Março de 1950.
DHP – Boletim nº  8
Francisco de Paula Marques Lopes para fiscalizar os serviços preliminares do Conjunto Vila Isabel.

15 de Março de 1950.
DHP - Concorrência Pública para a execução de serviços preliminares para a construção  de um  Conjunto Residencial na área do antigo 
Zoológico à Rua Visconde de Santa Isabel.

22 de Março de 1950.
DHP – Termo de Contrato para a execução de serviços preliminares para a construção  de um  Conjunto Residencial na área do antigo 
Zoológico à Rua Visconde de Santa Isabel.

30 de Março de 1950.
DHP –Concorrência Pública para a instalação frigorífica de um pequeno mercado do Conjunto Residencial Pedregulho.

31 de Março de 1950.
Retificação  do  Termo de  Contrato  de  22  de  Março de  1950  –  Verba  704  Código  346.2  onde  se  lê  Cr$  10.000.000,00  leia-se  Cr$ 
3.000.000,00. 28 de Março de 1950, Carmen Velasco Portinho, Diretora.

04 de Abril de 1950.
DHP – Despacho do Diretor
Esquadrias Aliança Ltda. - Ficam aceitas definitivamente as obras.

DHP – Ata da Concorrência para execução de fundações e serviços complementares do Bloco A do Conjunto Residencial Pedregulho.

15 de Abril de 1950. 
DHP – Boletim nº  10
Designando Marques Lopes, Sydney Gomes e David Astrachan para fazerem parte da comissão de aceitação provisória das instalações 
elétricas, hidráulicas e acabamentos dos Blocos B1 e B2.
DHP  – Ata  da  Concorrência  Pública  para  a  execução de  fundações  e  serviços  complementares  do Bloco  A  do  Conjunto  Residencial 
Pedregulho.

22 de Abril de 1950.
DHP – Ata da Concorrência Pública para a execução do Conjunto Habitacional da Ilha de Paquetá.

26 de Abril de 1950.
DHP – Folha de Pagamento dos Serventuários que prestaram serviços Extraordinários nos meses de Janeiro e Fevereiro.  Valor Total: 
Janeiro= Cr$ 1566,00; Fevereiro= Cr$ 1666,00.
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03 de Maio de 1950.
Termo de Contrato para a execução de fundações e serviços complementares do Bloco A do Conjunto Residencial Pedregulho.

14 de Maio de 1950. 
DHP – Boletim nº  11
Designando Marques Lopes, Sydney Gomes e David Astrachan para fazerem parte da comissão de aceitação provisória  das obras do 
Ginásio. Escola, Vestiário, Piscinas e Anexo do Conjunto Residencial Pedregulho. Requerida pela firma Riobra S/A Engenharia e Arquitetura.

09 de Maio de 1950.
Câmara de Vereadores.
Proposta de Orçamento para 1951.
Verba 704 – DHP- Cr$ 25.419.000,00.

Conjunto Residencial do Pedregulho 10.000.000,00
Conjunto de Vila Isabel 5.000.000,00
Habitações Mínimas p/ aluguel 10.000.000,00

10 de Maio de 1950.
DHP – Folha de Pagamento dos Serventuários que prestaram serviços Extraordinários nos meses de Março. Valor Total: Cr$ 1666,00.

DHP - Termo de Contrato n. 14 para a instalação frigorífica de um pequeno mercado do Conjunto Residencial Pedregulho.

11 de Maio de 1950.
DHP – Edital  – Convocação para a Concorrência Pública para a execução de estrutura de concreto do Bloco A do Conjunto Residencial 
Pedregulho.

13 de Maio de 1950.
Considerando a informação do chefe do 5HP o diretor resolve tornar sem efeito a suspensão de 3 dias aplicada ao artífice Augusto Bolsad.
DHP – Boletim nº  12
Designando comissão de aceitação prévia das instalações elétricas, hidráulicas do ambulatório do Conjunto Residencial Pedregulho.

18 de Maio de 1950.
DHP – Boletim nº  13
Apresentou-se Carlos Nelson de Oliveira Góes, para servir no 1HP.

19 de Maio de 1950.
DHP - Edital 15.1950 – Convidando a firma “Pazito e Cia. Ltda” para assinar contrato do Conjunto Habitacional da Ilha de Paquetá.

22 de Maio de 1950.
DHP - Termo de Contrato para a execução do Conjunto Residencial da Ilha de Paquetá.

23 de Maio de 1950.
DHP – Folha de Pagamento dos Serventuários que prestaram serviços Extraordinários nos meses de Abril. Valor Total: Cr$ 1666,00.

09 de Junho de 1950.
DHP – Boletim nº  14
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

12 de Junho de 1950.
DHP – Ata da Concorrência Pública para a execução da estrutura do Bloco A Conjunto Residencial do Pedregulho.

17 de Junho de 1950.
DHP – Boletim nº  15
Empresa Brasileira de Engenharia S.A. e Riobra S.A. Arquitetura e Engenharia satisfaçam as exigências da Comissão.

22 de Junho de 1950.
DHP - Edital 17.1950 – Convidando a firma “Construtora Meanda Lobão Ltda” para assinar contrato para a execução da estrutura de 
concreto armado do Bloco A Conjunto Residencial do Pedregulho.

29 de Junho de 1950.
DHP – Boletim nº  14
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

18 de Julho de 1950.
DHP – Boletim nº  16
Designando Marques Lopes, Sydney Gomes e David Astrachan para sob a Presidência do primeiro fazerem parte da comissão de aceitação 
das obras do Conjunto Residencial Pedregulho.

DHP – Boletim nº  17
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

DHP – Boletim nº  18
Sebastião  Silva  e  Antonio  Incrio  referentes  a  pedidos  de  concessão  de  locação  no  pequeno  mercado  do  Conjunto  Residencial  do 
Pedregulho. Compareçam para esclarecimentos.
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21 de Julho de 1950.
DHP – Convocação para Concorrência Pública para a execução de drenagem e ajardinamento do Conjunto Residencial do Pedregulho.

DHP - Edital 20.1950 – Convocação para Concorrência Pública para a execução de pavimentação do Conjunto Residencial do Pedregulho.

22 de Julho de 1950.
DHP -  Aceite provisório  das obras  executadas pelas:  Construtora Artécnica Ltda,  Riobra S.A.  e Empresa Brasileira  de Engenharia  do 
Conjunto Residencial do Pedregulho.

DHP – Folha de Pagamento dos Serventuários que prestaram serviços Extraordinários no mês de Junho. Valor Total: Cr$ 1666,00.

03 de Agosto de 1950.
Câmara de Vereadores
Projeto de Lei n. 221 – Permite a Construção de casas de madeira nas construções de até 50,00 m².
Art 6º- A concessão de licença para as construções previstas nesta lei, assim como a fiscalização e o habite-se ficarão a cargo do DHP – 
Vereador João Machado.

04 de Agosto de 1950.
DHP – Boletim nº  19
Consignando a apresentação do controlador  mercantil,  padrão “L”, matrícula n. 2075 Adauto Heehr, designado pelo Sr. Prefeito para 
administrador do Conjunto Residencial (Pedregulho) Prefeito Mendes de Moraes e designando-o para ter exercício no 4HP.

DHP – Boletim nº  20
Despacho da Comissão de Aceitação da Obra de Instalações e montagem da Lavanderia do conjunto Residencial Pedregulho – Sociedade 
de Instalações Técnicas Ltda – Compareça.
Câmara de Vereadores
O Vereador da UDN Tito Lívio chama o Prefeito e o Secretário Geral de Viação e Obras de irresponsáveis, por conta dos gastos com a 
construção dos túneis do Catumbi-Laranjeiras, Pasmado, Alice e Catumbi 

Câmara de Vereadores
Projeto de Lei 326-1950
Art 1º - Ficam reconhecidas todas as habitações existentes no Distrito Federal, na data desta Lei que tenham sido construídos em alvenaria 
sem licença nos terrenos abaixo discriminados:

a. Lotes aprovados
b. Lotes que tenham o imposto territorial desdobrado.
c. Lotes próprios ou que sejam objeto de escritura, em ruas que, não reconhecidas, tenham, entretanto, pelo menos um terço dos 

seus terrenos construídos.
2 de Agosto de 1950 – Levy Neves, Presidente.

Câmara de Vereadores
O Vereador Frota Aguiar descreve as arbitrariedades cometidas na favela do Morro dos Cabritos, quando diversos barracos foram demolidos 
dentro da “Batalha das Favelas”.

05 de Agosto de 1950.
DHP – Boletim nº  21
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

12 de Agosto de 1950.
DHP – Ata da Concorrência Pública para a execução de drenagem, esgotamento, pavimentação, serviços complementares e ajardinamento 
do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, no Pedregulho.

23 de Agosto de 1950.
DHP - Edital 20.1950 – Convocação para Concorrência Pública para a execução de dos serviços de instalação do recreio do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes no Pedregulho.

29 de Agosto de 1950.
DHP – Boletim nº  14
Comunicando a transferência de funcionários administrativos.

01 de Setembro de 1950.
DHP – Despachos do Diretor
Arco Calefação Industrial S.A.- Ficam aceitas provisoriamente as obras. 

DHP – Folha de Pagamento dos Serventuários que prestaram serviços Extraordinários no mês de Julho. Valor Total: Cr$ 1666,00.
06 de Setembro de 1950.
DHP - Despachos do Diretor:
Sociedade de Instalações Técnicas Ltda. – Aceite provisório das obras.

13 de Setembro de 1950.
DHP – Folha de Pagamento dos Serventuários que prestaram serviços Extraordinários no mês de Maio. Valor Total: Cr$ 1666,00.

DHP – Ata da Concorrência Pública para a execução de dos serviços de instalação do recreio do Conjunto Residencial do Pedregulho.
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15 de Setembro de 1950.
Câmara de Vereadores
Projeto de Lei 287 – Dispõe sobre o código de obras do proletário e legisla as obras sem licença construídas.

16 de Setembro de 1950.
DHP – Termo de Contrato N° 17.
Pavimentação, drenagem, esgotamento pluvial, ajardinamento no  Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. 

26 de Setembro de 1950.
DHP – Termo de Contrato N° 18
Serviços de instalação do Recreio no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. 

28 de Setembro de 1950.
Folha de pagamentos extraordinários mês de agosto.
Retificação do termo de Contrato N° 18.

07 de Outubro de 1950.
Parecer da Comissão de Economia e Finanças sobre a Proposta Orçamentária de 1951.

12 de Outubro de 1950.
DHP – Boletim nº  24
Comissão de aceitação da Companhia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas composta por:Sidney Martins Gomes dos Santos, David 
Astrachan  e Francisco de Paula Marques Lopes.

14 de Outubro de 1950.
Câmara do DF
Emenda N° 305 –  Verba 704 – DHP.
Despesas Diversas – Serviços Adjudicados.
Ao Código 3462 acrescente-se o seguinte item: 
e) para atender o prosseguimento das obras do Conjunto Residencial `a 
  Rua Marquês de São Vicente, constituído de apartamentos em blocos de 3 (três) pavimentos.
Sala das Sessões, 12 de Outubro de 1950.
Levy  Neves, Álvaro Dias, Mercedes Dantas

18 de Outubro de 1950.
DHP – Boletim n° 25
Despachos do Diretor
Processo n° 7.402.183-50 – Brasitec – Companhia Brasileira de Engenharia e Comércio.
Ficam aceitas definitivamente as obras.

OCORREM AS ELEIÇÕES

20 de Outubro de 1950.
Folha de pagamentos extraordinários.

23 de Outubro de 1950.
DHP – Boletim n° 26
Companhia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas.
Ficam aceitas provisoriamente as obras.

DHP – Edital n° 26-1950.
Concorrência Pública para a execução de instalações elétricas, hidráulicas e fornecimento de maquinas e outros equipamentos destinados a 
completar a lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, em  São Cristóvão.

23 de Outubro de 1950.
Câmara de Vereadores:
1950 – Projeto de Lei N° 307 A.
Orça a Receita e fixa a Despesa do DF, para o exercício de 1951.
Verba 000 e 300.

25 de Outubro de 1950.
Câmara de Vereadores.
Projeto Lei 307A - Verba 100,200,300,400,500,600,700,704.

27 de Outubro de 1950.
Câmara de Vereadores
Em discussão na Câmara, João Machado lamenta a derrota de Tito Lívio.

03 de Novembro de 1950.
DHP – Boletim n° 28
Transferência de Trabalhador Diarista Pedro Machado Correa para ter exercício no 2HP,  obra da Ilha de Paquetá.

09 de Novembro de 1950.
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DHP – Edital 27 – 1950.
Concorrência Pública para a execução dos serviços de instalações elétricas e hidráulicas do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes 
de Moraes, `a 
Rua Marechal Jardim, no Pedregulho.

11 de Novembro de 1950.
Ata da Concorrência Pública para a execução de instalações elétricas e hidráulicas e fornecimento de maquinas e outros equipamentos 
destinados a completar a lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito  Mendes de Moraes,em São Cristóvão.

16 de Novembro de 1950.
DHP – Boletim n° 29
Transferência de funcionário.

Edital n° 27-1950.
Concorrência Pública para instalações elétricas no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, em  Pedregulho.

Câmara do DF
Segunda discussão do Projeto Lei do Orçamento.

21 de Novembro de 1950.
DHP – Folha de pagamentos extraordinários no mês de Outubro.

24 de Novembro de 1950.
Concorrência Pública para a instalação da lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, em Pedregulho.
Câmara de Vereadores – Substitutivo ao Orçamento.

27 de Novembro de 1950.
Câmara de Vereadores do DF
Redação Final do Projeto Lei N° 307B do Orçamento de 1951.

28 de Novembro de 1950.
Câmara de Vereadores do DF – Redação Final do Projeto Lei N° 307B

30 de Novembro de 1950.  
Termo de Contrato N° 19 – Instalações elétricas e hidráulicas da lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, em 
Pedregulho.

01 de Dezembro de 1950.
DHP
Ata da Concorrência Pública para a execução das instalações elétricas e hidráulicas do Bloco A, com 272 apartamentos do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

06 de Dezembro de 1950.
DHP – Quadro Concorrência Pública para execução das instalações elétricas e hidráulicas do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes.

07 de Dezembro de 1950.
DHP – A Companhia Brasileira de Engenharia ganha a Concorrência para as instalações elétricas e hidráulicas.

08 de Dezembro de 1950.
DHP – Despacho do Diretor
Riobra S.A.- Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Satisfaça as exigências da Comissão, constantes do processo.

12 de Dezembro de 1950.
DHP – Termo de Contrato  n°  20 – Instalações Elétricas  e Hidráulicas  no Conjunto  Residencial  Prefeito  Mendes de Moraes Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes
Lei N° 569 de 12 de Dezembro de 1950.
Orça  a  Receita  do  DF  em Cr$  3.209.200.000,00,  fixa  a  Despesa  em Cr$  3.003.579.747.30  para  o  exercício  de  1951  e  dá  outras 
providências.
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12 de Dezembro de 1950                          VERBA 704
3462 B – Para a construção do Conjunto Residencial (início) Cr$ 6.000.000,00.
Tendo sancionado o item (3462 A) do Código em apreço, cujo quantitativo se destina a levantamento topográfico da área, serviços de 
terraplenagem ,drenagem e esgotamento pluvial, preparo das vias de circulação e pavimentação das mesmas, inclusive a de ligação de 
tráfego entre as ruas Visconde de Santa Isabel e Barão do Bom Retiro, construção de muralha de arrimo, restauração do antigo  parque e 
remoção de barracos ali existentes, para outros locais, não posso concordar em manter a  presente dotação, vez que se destina ‘a fase 
subseqüente de serviço que deverá ser procedido de levantamento topográfico e trabalhos preliminares da referida área, que dado o seu 
vulto, consumirá a maior parte, senão todo o exercício de 1951.
Ângelo Mendes de Moraes – Prefeito do DF

27 de Dezembro de 1950.
DHP – Folha de pagamentos extraordinários no mês de Novembro.

29 de Dezembro de 1950. 
Comissão de Favelas
Termo de Contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma F.P.Parkinson para a terminação de 252 habitações mínimas proletárias 
e para favelados em bloco de 3(três) pavimentos, ‘a Rua Pacheco João, antiga Estrada D. Castorina.

30 de Dezembro de 1950.

DHP  Cr$ 19.873.000,00
DER  Cr$ 221.555.770,00
STE (túneis) Cr$ 54.880.000,00

30 de Dezembro de 1950.
Lei N° 564 de 12 de Dezembro de 1950.
Orça a Receita, fixa a Despesa de 1951.
Verba 704
3462 b – vetado
3463 – vetado integralmente.
Com isto  o  orçamento inicial  de  Cr$  40.000.000,00,  previsto  para o  DHP acaba com pouco mais  de  Cr$ 19.873.000,00  – Somente 
Pedregulho e preliminares de Santa Isabel.

ANO 1951

02 de Janeiro de 1951.
DHP – Termo de renovação de Contrato entre a Prefeitura do DF e o Sr. Álvaro Canavarro Pereira da locação de imóvel situado `a Avenida 
Marechal Câmara, 350 – 9º e 10º andares, Edifício Canavarro, na Esplanada do Castelo, cidade.

08 de Janeiro de 1951.
DHP – Folha de pagamentos extraordinários no mês de Dezembro de 1950.

26 de Janeiro de 1951.
DHP – Termo aditivo de Retificação do Contrato assinado em 11 de Dezembro de 1950, entre a Prefeitura do DF e a firma Empresa 
Brasileira de Engenharia S.A. desta Capital.

17 de Fevereiro de 1951.
DHP – Boletim n° 30 de 08 de Dezembro de 1950.
Transferência de funcionário.

23 de Fevereiro de 1951.
Câmara de Vereadores.
Lista de Vereadores eleitos 1951 a 1954.

24 de Fevereiro de 1951.
DHP – Edital n° 01-1951.
Concorrência Pública para a execução serviços de levantamento topográfico, terraplenagem, pavimentação de vias de circulação, muralhas 
de arrimo, restauração do parque e remoção de barracos, `a Rua Visconde de Santa Isabel.

28 de Fevereiro de 1951.
Lei n° 564 de 12 de Dezembro de 1950.
Senado não aprova alguns vetos do Prefeito Mendes de Moraes ao Projeto n° 307-B-50 da Câmara.

ITEM Cr$
Receita 3.209.200.000,00
Despesas 3.138.040.652,30
Verba 704 28.873.000,00
3462 B   (Novo Conjunto)  veto mantido
3463 Paquetá e mais dois conjuntos  Mantido
DER 221.555.770,00
STE – Túneis     54.880.000,00

28 de Fevereiro de 1951.
DHP – Boletim n° 03
Transferência de funcionário.
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02 de Março de 1951.
DHP – BOLETIM N° 04
Empresa Brasileira de Engenharia S.A. – Repare as canalizações de queda de águas pluviais, colando as respectivas peças de entrada.

07 de Março de 1951.
DHP – Folha de pagamentos extraordinários do mês de Janeiro.

09 de Março de 1951.
DHP – Boletim n° 02 de 12   de Fevereiro de 1951.
Helio Modesto para ter exercício no 2HP 

10 de Março de 1951.
DHP – Boletim n° 05 de 08 de Março de 1951.
Transferência de funcionários para o 4HP , núcleo 5.980.
Criação de Núcleo:
Comunicando haver sido criado o núcleo 5.980 – Setor de Serviço de Administração do DHP – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes – sob a responsabilidade do Visitador Social C.F. – Ana Augusta de Almeida.
Folha de pagamentos extraordinários de janeiro de 1951.

16 de Março de 1951.
DHP – Ata da Concorrência Pública para a execução de serviços preliminares no Conjunto Residencial de Vila Isabel.

19 de Março de 1951.
DHP – Folha de pagamentos extraordinários de fevereiro de 1951.

20 de Março de 1951.
DHP – Boletim n° 06
Empresa Brasileira de Engenharia S.A. – Ficam aceitas definitivamente as obras.

24 de Março de 1951.
DHP – Boletim n° 07
Sociedade de Instalações Técnicas Ltda – Compareça para esclarecimentos.
DHP – Boletim n° 08
Transferência de funcionário.

NOVA CÁMARA DE VEREADORES ASSUME

04 de Abril de 1951.
DHP – Boletim n° 09
Companhia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas. Ficam aceitas definitivamente as obras.

07 de Abril de 1951.
DHP – Boletim n° 10
Transferência de funcionário para o 4HP  Serviço de Administração – Núcleo 5.980 no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

09 de Abril de 1951.
DHP – Boletim n° 11
Riobra S.A. Engenharia e Arquitetura – Ficam aceitas definitivamente as 0bras.
Câmara – Comissão de Viação e Obras

18 de Abril de 1951.
DHP – Despacho do Diretor
Sociedade de Instalações Técnicas – Ficam aceitas definitivamente as obras.
Folha de pagamentos por serviços extraordinários do mês de março.

20 de Abril de 1951.
DHP – Edital n° 02-1951.
Convida a Empresa Técnica de Engenharia Ltda para assinar Termo de Contrato para serviços no Conjunto Residencial de Vila Isabel.

27 de Abril de 1951.
Apresentando as Assistentes Sociais – classe H(interinas) Zulmira Ribeiro Martins e Diva Ribeiro Martins designando-as para terem serviço 
em 4HP , Núcleo 5980 no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
DHP – Boletim n° 13
Transferência de funcionário para o 4HP  – Serviço de Administração – Núcleo 5980 – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
DHP – Termo de Contrato 21 entre a Prefeitura do DF  e a firma Empresa Técnica de Engenharia Ltda, para a execução dos serviços de 
levantamento etc no Conjunto Residencial de Vila Isabel.

28 de Abril de 1951.
DHP – Boletim n° 15
Despachos do Diretor
Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Ficam aceitas provisoriamente as obras.
Arco Calefação Industrial S.A. – Ficam aceitas definitivamente as obras.
DHP – Boletim n° 15
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Despacho do Presidente da Comissão de Concorrências – Riobras S.A. Engenharia e Arquitetura – Compareça para esclarecimentos.
DHP – Boletim n° 17
Transferência de funcionário.

04 de Maio de 1951.
DHP – Termo de Contrato n° 21 entre a Prefeitura do DF e a Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Retificação do contrato do Conjunto 
Residencial de Vila Isabel.

07 de Maio de 1951.
DHP – Boletins nº 14 e 19
Transferência de funcionário.

10 de Maio de 1951.
DHP – Alvarás definitivos.
Ruas : Taquaruçu, Itupeva, Araçá, Japoara  e Marica. 
16 de Maio de 1951.

Câmara – DF – Mensagem nº 8 do Prefeito João Carlos Vital
Proposta Orçamentária da Prefeitura do DF Cr$ 3.307.024.287,00
Verba 704 – DHP – Total Cr$ 18.301.000,00
Continuação do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes 10.000.000,00
Continuação do Conjunto Residencial de Vila Isabel 5.000.000,00
Para o DHP construir habitações mínimas para aluguel 3.000.000,00

31 de Maio de 1951.
DHP – Boletim n° 20
Convocando a Riobra S.A. para comparecer para receber esclarecimentos.

04 de Junho de 1951.
DHP – Boletim n° 22
Construtora Artecnica – Satisfaça as exigências feitas pelo Engenheiro Fiscal.

05 de Junho de 1951.
DHP – Boletim n° 21
Processos de Habite-se

11 de Junho de 1951.
DHP – Boletim n° 23
Multa aplicada a Tasso Lisboa Freire, por infração `a cláusula 6ª do Contrato de 06 de setembro de 1950 – drenagem, pavimentação, 
esgotamento pluvial, ajardinamento etc).

15 de Junho de 1951.
DHP – Boletim n° 25
Maria da Conceição Azevedo Lima e Edircia Drumond Lage, aguardar a terminação do Bloco A.

12 de Julho de 1951.
DHP – Boletim n° 28
Registro de óbito do antigo servidor Benedito Batista da Costa.

13 de Julho de 1951.
Câmara do DF – Emendas ao Orçamento
Emenda n° 677 – Aditiva
Verba 704 – DHP 
Modifique-se para o seguinte:
Para o prosseguimento das obras de construção do Conjunto Residencial de Vila Isabel, nos terrenos do antigo Zoológico, `a Rua Visconde 
de Santa Isabel – Cr$ 40.000,00
Levy Neves, Álvaro Dias, Júlio Catalano.
18 de Julho de 1951.
Câmara do DF – Mensagem n° 19 do Prefeito `a Câmara.
Reexame das dotações orçamentárias aprovadas na Mensagem nº 06 de 30 de Abril de 1951.
Verba 704 – DHP
Suprimir as dotações dos códigos locais 3462 e 3463, relativos respectivamente:Para a continuação do Conjunto Residencial Auto Suficiente 
de habitações destinadas a aluguel, em construção nos terrenos do antigo Jardim Zoológico na Rua Visconde de Vila Isabel.
Para a construção, pelo DHP de habitações mínimas destinadas a aluguel.
Suprimir, ainda, a dotação do código 1980 “para gratificação aos funcionários por desnecessária”.

30 de Julho de 1951.
DHP – Boletim n° 29
Aceite provisório das obras da Empresa Técnica de Engenharia Ltda e Riobra S.A. – Engenharia e Arquitetura.
03 de Agosto de 1951.
DHP – Boletim n° 30
Remoção de funcionários administrativos do 4HP .

07 de Agosto de 1951.
Câmara do DF – Emenda Orçamentária 677
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Verba 704 – DHP – Código 3462
Modifique-se para o seguinte:
Para prosseguimento das obras de construção do Conjunto Residencial Auto Suficiente de habitações populares no antigo Jardim Zoológico.
Cr$ 4.000.000,00
Levy Neves, Álvaro Dias, Júlio Catalano

20 de Agosto de 1951.
DHP – Boletim n° 31
Empresa Brasileira de Engenharia S.A.
Designo os Engenheiros Sidney Martins Gomes dos Santos, David Astrachan e o 
Arquiteto Francisco de Paula Lemos Bolonha para, sob a presidência do primeiro, examinarem e darem parecer sobre a aceitação da obra.
Folha de pagamentos de serviços extraordinários no mês de Junho no total de Cr$ 1.666,00.

28 de Agosto de 1951.
DHP – Boletim n° 32
Empresa Técnica de Engenharia Ltda.
Aguarde a aceitação definitiva.

11 de Setembro de 1951.
DHP – Boletim n° 33
Transferência de funcionário.

DHP – Boletim n° 34
Folha de pagamento por serviços extraordinários no total de Cr$ 1.666,00.
Despachos do Diretor
Empresa Brasileira de Engenharia S.A. – Substitua as portas automáticas dos vestiários.

DHP – Boletim n° 35
Pazito & Cia Ltda – Compareça para ciência das providencias.

22 de Setembro de 1951.
DHP – Boletim n° 36
Despacho do Diretor
Gabinete do Prefeito – Compareça ao 4HP  para esclarecimentos.

26 de Setembro de 1951.
DHP – Edital n° 03-1951.
Concorrência Pública para a execução de serviços de alvenaria do Bloco A, no Pedregulho.

13 de Outubro de 1951.
DHP – Boletim n° 39
Transferência de funcionário.
Adamazildo Sérgio Salvador  do 7HP  para o 4HP  , onde ficará encarregado de receber o material do depósito situado nos terrenos do 
antigo Jardim Zoológico e fazer a escrita do mesmo depósito.

23 de Outubro de 1951.
DHP – Ata da Concorrência Pública para a execução dos serviços de alvenaria do Bloco A, no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes, `a Rua Marechal Jardim.

30 de Outubro de 1951.
DHP – Concorrência Pública para a construção de um bloco de habitação, incluindo instalações elétricas e hidráulicas, na Ilha de Paquetá `a 
Travessa da Rua D. Polucena, esquina da Rua Padre Juvenal.

01 de Novembro de 1951.
DHP – Concorrência Pública para a execução dos serviços de taludamento, drenagem, jardinagem e obras  complementares do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

Câmara de Vereadores – Comissão Especial de Favelas Cariocas.

17 de Novembro de 1951.
DHP – Boletim n° 40
Pazito & Cia Ltda – Ficam aceitas provisoriamente as obras.
Folha de pagamentos de serviços extraordinários    Cr$ 1.366,00  no mês de setembro.
DHP – Concorrência Pública para a execução de serviços de alvenaria do Bloco A no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – 
Companhia Brasileira Artécnica Comercial – CIBRAC – é a vencedora.

21 de Novembro de 1951.  
Câmara do DF
Projeto de Lei N° 256 B de 1951.
Orça a Receita e fixa a Despesa para 1952.
Despesas Totais                         Cr$ 4.283.979.318,50
Emenda N° 71
Destaque:
Verba 704 – código 3463

214



Onde se lê Cr$ 3.000.000,00  leia-se  Cr$ 1.000.000,00.
Emenda N° 64
Destaque: Verba 611 – Código 3461
Para início da construção etc     Cr$  31.000.000,00  leia-se  Cr$ 5.000.000,00
Emenda N° 65
Destaque : Verba 611 – Código 3461
Destacar da dotação de Cr$ 37.000.000,00
“Para início da construção de novo conjunto de apartamentos para operários e favelados, no Parque Proletário da Rua Marquês de São 
Vicente – a importância de Cr$ 1.200.000,00 acrescentando-se”.

23 de Novembro de 1951.
DHP – Boletim n° 41
O Secretário Geral designa a Engenheira Magdala Seixas Ferreira, para servir como Secretária da Comissão de Concorrências Públicas do 
DHP.
Folha de pagamentos por serviços extras no mês de agosto de 1951  Cr$ 1.366,00.
DHP – Termo de Contrato N° 22 – Entre a Prefeitura do DF e CIBRAC – Companhia Brasileira Artécnica Comercial, para a execução de 
serviços de alvenaria no Bloco A, do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

27 de Novembro de 1951.
DHP – Ata da Concorrência Pública para a execução de um bloco de habitação, incluindo instalações elétricas e hidráulicas na Ilha de 
Paquetá.

28 de Novembro de 1951.
DHP – Ata da Concorrência  Pública para a execução de serviço de taludamento,  drenagem, jardinagem e obras  complementares no 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

29 de Novembro de 1951.
DHP – Folha de pagamentos extras no mês de outubro de 1951. no total de Cr$ 1.516,00.

11 de Dezembro de 1951.
DHP – Boletim n° 43
Transferência de funcionário.
DHP – Boletim n° 44
Transferência de funcionário.
DHP – Edital n° 06
Concorrência  Pública  para execução de  serviços  de  taludamento,  drenagem,  jardinagem e  obras  complementares  –  Convida  a firma 
Empresa Técnica de Engenharia Ltda.

17 de Dezembro de 1951.
DHP – Termo de Contrato 23 – entre a Prefeitura do DF e a Empresa Técnica de Engenharia Ltda para a execução dos serviços de 
taludamento, drenagem, jardinagem e obras complementares.

18 de Dezembro de 1951.
DHP – Boletim n° 45
Transferência de funcionário.
Designando o Arquiteto José Osvaldo Henriques Ferreira Costa para substituir, durante as férias, o Engenheiro Antonio Mollica, na chefia do 
5HP .

ANO 1952
04 de Janeiro de 1952.
DHP – Boletim n° 46
Despachos do Diretor
Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Ficam aceitas as obras definitivamente.

05 de Janeiro de 1952.
DHP – Boletim n° 01
Aprovação de tipos de residências proletárias.
Folha de pagamento de extras no mês de dezembro de 1951 – Cr$ 2.790,00.

11 de Janeiro de 1952.
DHP – Termo de Contrato n° 24 – entre a Prefeitura do DF e a firma CIBRAC – Companhia Brasileira Artécnica Comercial para serviços em 
Paquetá.

12 de Janeiro de 1952.
DHP – Boletim n° 02
Comunicando que as audiências do Diretor do DHP deverão se realizar às segundas, quartas e sextas feiras, das 14 às 16 horas.
Transferência de funcionário.
Folha de pagamento de extras no mês de novembro de 1951 – Cr$ 1.300,00. 

09 de Fevereiro de 1952.
DHP – Boletim n° 05
Companhia Comissária e Técnica de Tecidos Mallet – Ficam aceitas as obras.

15 de Fevereiro de 1952.
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DHP – Concorrência Pública para a execução de serviços de levantamento topográfico,                   
 terraplenagem, pavimentação de vias de circulação, muralhas de arrimo, galerias de águas pluviais e concreto armado para estrutura de 
edifícios no Parque Proletário Da Rua Marquês de São Vicente.

21 de Fevereiro de 1952.
DHP – Boletim n° 07
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para constituírem a Comissão de 
aceitação definitiva das obras de execução de serviços técnicos preliminares, para a construção de um Conjunto Residencial na área do 
antigo Jardim Zoológico (obras da Empresa Técnica de Engenharia).

22 de Fevereiro de 1952.
DHP – Boletim n° 08
Riobra S.A. – Engenharia e Arquitetura – Ficam aceitas definitivamente as obras.

23 de Fevereiro de 1952.
DHP – Boletim n° 09
Construtora Meanda Lobão Ltda – Ficam aceitas provisoriamente as obras.

04 de Março de 1952.
Comunicando o falecimento do Oficial Administrativo Fernando Bueno Pais Leme.

Criação de Núcleo:
Comunicando a criação do Núcleo N° 6890 – Setor de DHP, ‘a Rua Visconde de Santa Isabel, 272, do qual deverão fazer parte os seguintes 
funcionários:

NOME CARGO FUNÇÃO
Eugênio Fernando da Silva Artífice Encarregado do Núcleo
Luis Dourado dos Santos Artífice
 Severino Ribeiro de Souza Trabalhador
 José Liberal Trabalhador
 João Ferreira Sobrinho Trabalhador
 Francisco Ferreira Lima Trabalhador
Octacílio Alves Reis Trabalhador

05 de Março de 1952.
DHP – Quadro Comparativo para serviços de Topografia etc no Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea.

07 de Março de 1952.
DHP – Edital
Convocando a firma Construtora Meanda Lobão Ltda para assinar o Termo de Contrato para obras no Conjunto Residencial Marquês de São 
Vicente.

11 de Março de 1952.
DHP – Boletim n° 11
Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Ficam aceitas definitivamente as obras.
Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Compareça para esclarecimentos.

14 de Março de 1952.
DHP – Boletim n° 12
Escala de Licença – Prêmio.

18 de Março de 1952.
DHP – Boletim n° 13
Folha de pagamento de serviços extra no mês de janeiro – Cr$ 3.332,00.

20 de Março de 1952.
DHP – Boletim n° 14
Transferência de funcionário.

22 de Março de 1952.
DHP – Boletim n° 15
Transferência de funcionário.

25 de Março de 1952.
DHP – Boletim n° 16
Processo de Habite-se – Indeferido.

27 de Março de 1952.
DHP – Boletim n° 17
Processo de Habite-se.

04 de Abril de 1952.
DHP – Boletim n° 18
Processo de Habite-se – Indeferido.
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05 de Abril de 1952.
DHP – Boletim n° 19
Notificação de Multa
Torno público, para conhecimento da firma Tasso Lisboa Freire que, pelo Engenheiro Chefe do 3HP , está multada na importância de Cr$ 
271.440,00 por infração prevista na cláusula 6ª do contrato firmado em 06 de setembro de 1950, neste DHP, para execução de obras de 
pavimentação,  drenagem, esgotamento de águas pluviais,  ajardinamento e serviços complementares  do Conjunto Residencial  Prefeito 
Mendes de Moraes.
A penalidade acima, por mim aprovada nos termos da Lei corresponde à multa diária de Cr$ 1.305,00 pelo prazo de 208 dias, contados a 
partir de 08 de setembro de 1951, até a presente data.

08 de Abril de 1952.
DHP – Boletim n° 20 
Processo de Habite-se – Indeferido.

02 de Maio de 1952.
CÂMARA DO DF

MENSAGEM N° 02 – PREFEITO À CÂMARA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 1953.

Despesas Totais   Cr$ 4.474.408.931,00
SGVO                 Cr$ 1.157.675.060,00

VERBA 704 – SERVIÇOS ADJUDICADOS
3460 – Reparações e Instalações 50.000,00
3461 – Para continuação Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes 14.000.000,00
3462 – Para continuação Conjunto
Residencial Vila Isabel 10.000.000,00
3463 Para continuação Conjunto
Residencial Paquetá 1.000.000,00

TOTAL VERBA 704                                   25.050.000,00

16 de Maio de 1952.
DHP – Boletim n° 25
Escala de Licença-Prêmio.

17 de Maio de 1952.
DHP – Boletim n° 26
Notificação de Multa:
Companhia Comissária e Técnica de Tecidos Mallet, estará multada na importância de Cr$ 62.500,00, por infringir a 6ª Cláusula do Contrato 
de 27 de novembro de 1950, para execução das instalações elétricas e hidráulicas e fornecimento de maquinas e outros, equipamentos 
destinados a completar a lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
A penalidade acima, por mim aprovada nos termos da Lei, corresponde à multa diária de Cr$ 500,00, pelo prazo de 125 dias, contados a 
partir de 26 de setembro de 1951 a 29 de janeiro de 1952.

28 de Maio de 1952.
DHP – Boletim n° 27
Folha de pagamentos por serviços extra no mês de abril de 1952 – Cr$ 1.566,00.
DHP – Concorrência Pública para a execução, fornecimento e colocação de esquadrias com ferragens e vidraças no Bloco A do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

30 de Maio de 1952.
DHP – Boletim n° 28
Processos de Habite-se.

06 de Junho de 1952.
DHP – Boletim n° 29Processos de Habite-se.

18 de Junho de 1952.
DHP – Boletim n° 30
Processos de Habite-se.

30 de Junho de 1952.
DHP – Boletim n° 31
Ata de Concorrência Pública para  execução, fornecimento e colocação de esquadrias, com ferragens e vidraçaria no Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes.
Quadro comparativo das propostas apresentadas para a Concorrência Pública.

01 de Julho de 1952.
DHP – Boletim n° 32
Folha de pagamentos dos serventuários que prestaram serviços extraordinários durante o mês de maio de 1952 no total d Cr$ 1.660,00.

05 de Julho de 952
DHP – Boletim n° 33
Notificação de Multa.
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23 de Julho de 1952.
DHP – Boletim n° 34
Processos de Habite-se.

25 de Julho de 1952.
DHP – Boletim n° 35
Folha de pagamentos por serviços extraordinários no mês de junho, no total de Cr$ 1660,00.

29 de Julho de 1952.
DHP – Boletim n° 36
Processos de Habite-se.

31 de Julho de 1952.
DHP – Boletim n° 37
Companhia Comissária e Técnica de Tecidos Mallet – 
Aguarde aceitação definitiva.

08 de Agosto de 1952.
DHP – Boletim n° 38
Transferência de funcionário.

19 de Agosto de 1952.
DHP – Boletim n° 40
Processo Ministério da Fazenda – Parada de Lucas.

23 de Agosto de 1952.
DHP – Boletim n° 41
Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, sob presidência do primeiro, 
examinarem e darem parecer sobre o pedido de aceitação de instalação da lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
27 de Agosto de 1952.

CÂMARA DO DF
DESCRIMINAÇÃO DE DESPESAS CR$

SERVIÇOS ADJUDICADOS
3450 – Reparos e instalações 50.000,00
3461 – Para continuação das obras do Conjunto 
Residencial Auto Suficiente de habitações populares, 
destinadas a aluguel em construção no Pedregulho 14.000.000,00
3462 – Para continuação do Conjunto Residencial Auto 
Suficiente de habitações populares, destinadas a aluguel, 
em construção nos terrenos do antigo Jardim Zoológico, 
na Visconde de Santa Isabel 10.000.000,00
3462 – Para continuação do Conjunto Residencial de 
Paquetá 1.000.000,00

VERBA TOTAL 25.050.000,00

29 de Agosto de 1952.
DHP – Boletim n° 42
Processo – Companhia Comissária e Técnica de Tecidos Mallet – Ficam aceitas definitivamente as obras de instalação elétrica, hidráulicas, 
fornecimento  de maquinas e outros  equipamentos,  destinados  a completar  a  lavanderia  do Conjunto Residencial  Prefeito  Mendes de 
Moraes.
29 de Agosto de 1952,
DHP
Carmem Velasco Portinho – Diretor do DHP.

29 de Agosto de 1952.
DHP – Boletim n° 43
Construtora Meanda Lobão Ltda – Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira 
para, sob a presidência do primeiro, examinarem as obras do Bloco A, para aceitação definitiva da mesma.

03 de Setembro de 1952.
DHP – Boletim n° 44
Processos de Habite-se.

16 de Setembro de 1952.
DHP – Boletim n° 45
Designo os Engenheiros Lamartine Pessoa, José Osvaldo Henriques Ferreira e Costa e Carlos Nelson de Oliveira Góes para, em comissão 
,vistoriarem o prédio da Rua Guaíba, 
   398 e emitirem parecer.
DHP- Boletim n° 46
Folha de pagamentos pro serviços extraordinários no mês de julho de 1952, no total de Cr$ 1660,00.
DHP – Boletim n° 47
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Processos de Habite-se.

18 de Setembro de 1952.
DHP – Boletim n° 48
Transferência de funcionário.

23 de Setembro de 1952.
DHP – Boletim n° 49
Designando o Serventuário Fernando Miragaia para fazer parte, como Secretário, da Comissão de Concorrência Pública do DHP, constituída 
pelos Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, Sidney Martins Gomes dos Santos e Magdala Seixas Ferreira, sob a presidência do 
primeiro deles.

24 de Setembro de 1952.
DHP – Boletim n° 50
Processos de Habite-se.

27 de Setembro de 1952.
DHP – Boletim n° 51
Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Carlos Nelson de 
Oliveira Góes para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão que deverá examinar e dar parecer sobre a aceitação das obras.

DHP – Boletim n° 52
Atos do Diretor:
Processo N° 7.402.506-52 – Construtora Meanda Lobão Ltda – Ficam aceitas definitivamente as obras, tendo em vista o parecer da 
Comissão.

07 de Outubro de 1952.                               
DHP – Boletim n° 53
Atos do Diretor
Indeferido: Processo N° 7.401.709-52 – Pedro Francisco Marcolino – Rua João Rego, 374.

09 de Outubro de 1952.
DHP
Chama-se a atenção dos interessados para o  Edital  de  Concorrência  Pública  para as  obras  de acabamento do Bloco A do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes, publicado no DO  de 26 de setembro último.

10 e 11 de Outubro de 1952.
DHP
Idem ao dia 09 de outubro de 1952.

13 de Outubro de 1952.
DHP
Concorrência  Pública  para  obras  de  alvenaria,  revestimento,  azulejamento,  montagem  e  desmontagem  de  unidades  de  habitação, 
cimentado liso, de taqueamento no Conjunto Residencial da Rua Marquês de São Vicente.

14 de Outubro de 1952.
DHP
Chama-se  a  atenção  dos  interessados  para  o  Edital  de  Concorrência  Pública  para  obras  de  alvenaria,  revestimento,  azulejamento, 
montagem e desmontagem de unidades de habitação, cimentado liso de taqueamento no Conjunto Residencial da Rua Marquês de São 
Vicente, publicado no DO  de 13 do corrente.

14 de Outubro de 1952.
DHP – Boletim n° 54
Ato do Diretor:
Processo N° 7.402.949-52 – Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes ,Magdala 
Seixas Ferreira e Carlos Nelson de Oliveira Góes para fazerem parte de Comissão que, presidida pelo primeiro, deverá examinar e dar 
parecer sobre as obras.

16 de Outubro de 1952.
DHP
Chama-se a atenção para  Concorrência Pública publicada no DO de 13 de outubro de 1952.

17 de outubro de 1952.
DHP
Concorrência  Pública  para  obras  de  movimentação  de  terra,  drenagem,  esgotamento  de  águas  pluviais,  ajardinamento  e  serviços 
complementares, no Conjunto Residencial de Paquetá ,publicado no DO de 17 de outubro de 1952.

18 e 20 de Outubro de 1952.
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital referente à Concorrência Pública para obras de movimentação de terra, drenagem, 
esgotamento de águas pluviais, ajardinamento e serviços complementares no Conjunto Residencial de Paquetá, publicado no DO  de 17 de 
Outubro de  52

21 de Outubro de 1952.
DHP
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Concorrência Pública para obras de acabamento do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
Torno público,  para  conhecimento dos  interessados,  que a concorrência  pública para obras  de acabamento do Bloco A do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes, deverá se realizar no dia 15 de novembro de 1952, às 15 horas, no Gabinete do Diretor, na Avenida 
Marechal Câmara, 350 – 10º andar e não no dia 21 do corrente conforme consta do Edital publicado à pg. 8412 do DO de 26 de setembro 
último.
DHP 16 de outubro de 1952.
Francisco de Paula Marques Lopes – Presidente da Comissão de Concorrências – matrícula 23998.

22 de Outubro de 1952.
DHP
Idem ao anterior.

23 de Outubro de 1952.
DHP – Boletim n° 55
Notificação de Multa:
Torno público para conhecimento da firma Pazito & Cia Ltda, estabelecida nesta cidade, na Avenida Presidente Antonio Carlos ,207 – 7º 
andar, grupo 904 que, pelo Arquiteto Chefe de Fiscalização deste Departamento (2HP ), está multada na importância de Cr$ 53.900,00 
(cinqüenta e três mil e novecentos cruzeiros), por infração prevista na cláusula 6ª do contrato firmado em 15 de maio de 1950, para a 
construção de dois blocos de habitações e uma residência isolada na Ilha de Paquetá.
A penalidade acima, por mim aprovada nos termo da lei, corresponde à multa de Cr$ 2450,00 pelo prazo de 22 dias contados de 21 de 
agosto de 1951 a 12 de setembro de 1951.

23, 24 e 25de Outubro de 1952.
DHP
Idem ao dia 21 de Outubro de 1952.

03 de Novembro de 1952.
DHP – Boletim n° 56
Atos do Diretor:
Processo N° 7.403.176-52- Tasso Lisboa Freire – Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, Magdala Seixas Ferreira e 
Carlos Nelson de Oliveira Góes  para, sob a presidência do primeiro, examinarem e darem parecer no processo N° 83.420-39 -– Antonio 
Justino – Rua Piratuba ,706 – Compareça para esclarecimentos.

04 de Novembro de 1952.
Processo N° 7.402.949-52 – Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Faça o replantio da grama.

06 de Novembro de 1952.
DHP
Ata  da  Concorrência  Pública  para  execução  de  alvenaria,  revestimentos,  azulejamento,  montagem,  desmontagem  de  unidades  de 
habitação, cimentado liso e taqueamento para o Conjunto Residencial da Rua Marquês de São Vicente – Gávea

07 de Novembro de 1952.
DHP
Ata de concorrência pública para execução das obras de acabamento do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes à Rua 
Marechal Jardim – Pedregulho.

08 de Novembro de 1952.
DHP –Boletim n° 57
Despacho do Presidente da Comissão de Concorrências Públicas – Processo N°7.402.775-52 – Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Fazer 
o realinhamento dos meios fios desnivelados.

11 de Novembro de 1952.
DHP – Boletim n° 58
Folha de pagamento dos serventuários que prestaram serviços extraordinários durante os meses de agosto e setembro de 1952, no DHP 
em um total de Cr$ 3.500,00, autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito em 05.11.1952, no processo 7.403.040-52.

12 de Novembro de 1952.
DHP
Ata  da  Concorrência  Pública  para  execução  dos  serviços  de  movimentação  de  terra,  drenagem,  esgotamento  de  águas  pluviais, 
ajardinamento e obras complementares no Conjunto Residencial de Paquetá, à Travessa Polucena.

13 de Novembro de 1952.
DHP – Boletim n° 59
Notificação de Multa:
Torno público, para conhecimento da firma Tasso Lisboa Freire, estabelecida nesta Capital, na Travessa do Ouvidor,17, sala 402 que, pelo 
Engenheiro Chefe de Fiscalização deste Departamento ,está multada na importância de Cr$ 140.940,00 por infração prevista na cláusula 6ª 
do  Contrato  firmado  em  06  de  setembro  de  1950,  neste  Departamento,  para  execução  das  obras  de  pavimentação,  drenagem, 
esgotamento de águas pluviais, ajardinamento e serviços complementares do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, na Rua 
Capitão Félix.
A penalidade acima por mim aprovada, nos termos da Lei, corresponde à multa diária de Cr$ 1.305,00 pelo prazo de 108 dias, contados a 
partir de 04 de julho até 20 de outubro de 1952.

14 de Novembro de 1952.
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Concorrência Pública para obras de revestimento, pavimentação e instalações no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes, na Rua Marechal Jardim – Pedregulho.

19 de Novembro de 1952.
DHP – Boletim n° 60
Ato do Diretor:
Processo N° 7.403.319-52 – Júlia Teixeira Lima – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Aguarde oportunidade.

21 de Novembro de 1952.
DHP – Boletim n° 61
Ato do Diretor:
Indeferido- Processo N° 7.402.209-52 – José Paes de Avelar – Estrada Rio Jequiá ,276.

22 de novembro de 1952.
DHP – Boletim n° 62
Ato do Diretor:
Designando o Desenhista – classe M – matr. N° 6261 – Mauricio Antonio da Fonseca Lessa, para substituir durante as férias o Artífice – 
classe H – matr. N° 13.171 – Augusto Bolsas com exercício no 5HP , deste Departamento.

24 de Novembro de 1952.
DHP – Boletim n° 63
Processo – N° 7.403.405-52 – Empresa Brasileira de Engenharia S.A. – Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, Sidney 
Martins Gomes dos Santos e David Astrachan para, sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão que deverá examinar e dar 
parecer sobre a aceitação das obras constantes do presente processo.
N°7.403.176-52 – Ficam aceitas as obras provisoriamente, de acordo com o parecer da Comissão.

28 de Novembro de 1952.
DHP
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital de concorrência pública para as obras no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes, na rua Marechal Jardim – Pedregulho – publicado no DO de 14 último.

29 de Novembro de 1952.
CÂMARA DO DF

PROJETO DE LEI Nº 958 B DE 1952
VERBA 704 – DHP – LEI 752 DE 05.12.52

PESSOAL Cr$
Para gratificação aos servidores por serviços extraordinários 20.000,00

MATERIAL PERMANENTE
Aparelhos e Instrumentos Técnicos e Científicos 35.000,00
Móveis e equipamentos 35.000,00
 Livros e semelhantes 3.000,00
Materiais de escritório 10.000,00
Utensílios em geral 15.000,00
Aparelhamento de construção 50.000,00
Sub-total 168.000,00

MATERIAL DE CONSUMO
Artigos de oficina e artefatos de borracha, couro, vidro, cortiça e 
metal 20.000,00
Vestuário e tecidos em geral 20.000,00
Impressos e artigos de escritório 75.000,00
Combustíveis, lubrificantes, tintas e vernizes 5.000,00
Drogas, produtos químicos e farmacêuticos 10.000,00
Material de construção e elétrico 100.000,00
Artigos de asseio e limpeza 30.000,00
Sub-total 260.000,00

DESPESAS DIVERSAS
Encargos Correntes

Pronto pagamento 50.000,00
Sub-total 50.000,00

SERVIÇOS ADJUDICADOS
Reparações e instalações 50.000,00
Para a continuação das obras do Conjunto Auto Suficiente de 
habitações populares, destinadas a aluguel, em construção no 
Pedregulho 13.000.000,00
Para a continuação do Conjunto Residencial Auto Suficiente de 
habitações populares destinadas a aluguel, em construção nos 
terrenos do antigo Jardim Zoológico, na rua Visconde de Santa Isabel 10.000.000,00
Para a continuação do Conjunto Residencial em terrenos da 
Prefeitura na Ilha do Governador 400.000,00
Para continuação do Conjunto Residencial de Paquetá 1.000.000,00
Para início de construção de um conjunto residencial para artífices, 
mecânicos, motoristas, trabalhadores da Prefeitura, próximos à 

2.000.000,00
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Superintendência de Transportes, a Avenida Bartolomeu de Gusmão
TOTAL 26.978.000,00

03 de Dezembro de 1952.
SGVO – Boletim n° 62
Carmem Velasco Portinho entra em férias a partir de 02 de dezembro de 1952.
Diretor do DHP – Durante estas, o Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes responde pelo expediente do DHP.

05 de Dezembro de 1952.
DHP – Boletim n° 64
Empresa Técnica de Engenharia Ltda. Ficam aceitas definitivamente as obras.
DHP – Boletim n° 65
Designando o Arquiteto Jose Henrique Ferreira Costa para responder pelo 5HP  durante as férias do Engenheiro Antonio Mollica.

06 de Dezembro de 1952.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do Distrito Federal e a firma Instalações Combus Ltda, com escritório na Avenida 
Rio Branco, 257 – 14º andar, sala 1406,1406 e 1407, para a realização de obras de alvenaria, revestimentos azulejamentos, montagem e 
desmontagem de unidades de habitação, cimentado liso e taqueamento para o Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea.
DHP – Ata da Concorrência Pública para a execução dos serviços de revestimento, pavimentação e instalações no Bloco A do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

08 de Dezembro de 1952.
Lei 752 de 05.12.1952. – Orçamento 1953.

10 de Dezembro de 1952.
DHP – Boletim n° 66
Empresa Técnica de Engenharia Ltda . Ficam aceitas provisoriamente as obras, de acordo com o parecer da Comissão.

12 de Dezembro de 1952.
DHP- Boletim n° 67
Folha de pagamento dos serventuários que prestaram serviços extraordinários ao DHP, em um total de Cr$ 688,00, autorizado pelo Exmo. 
Sr. Prefeito, em 04.12.1952, no processo N° 7.403.567-52.

ANO 1953
10 de Janeiro de 1953.
DHP – Boletim n° 02
Ato do Diretor:
Processo N° 7.403.405-52 – Empresa Brasileira de Engenharia S.A. – Ficam aceitas definitivamente as obras.
DHP – Boletim n° 04
Apresentação e designação de funcionário.
Consignando a apresentação, em 09.01.53, do Auxiliar de Escritório Ref. G – matr. 45425  Irnacy Cruz dos Santos – e designando-a para 
ter exercício no Gabinete do Diretor, Núcleo 2980.

16 de Janeiro de 1953.
DHP – Boletim n° 05
Ato do Diretor:
Processos Indeferidos.

18 de Janeiro de 1953.
DHP – Boletim n° 11
Ato do Diretor:
Indeferido:
Processo N° 7.000.024-53  – Federal Imóveis Engenharia Fiel Ltda – Indeferido uma vez que a quota de cimento só é distribuída por este 
DHP  aos que construam habitações com projeto tipo oficial da Prefeitura do DF e não tem responsável pela obra.

21 de Janeiro de 1953.
DHP – Boletim n° 06
Tendo em vista a resolução do Sr. Prefeito atribuindo a este Departamento a direção das obras do Conjunto Residencial Marquês de São 
Vicente, no Parque Proletário, resolve designar o Engenheiro Chefe do 3HP  – Gabriel de Souza Aguiar, matr. 4417, para fiscalizar as obras 
do referido Conjunto.

23 de Janeiro de 1953.
DHP
Termo aditivo de retificação do contrato celebrado em 28 de novembro de 1952 com a firma A. Leite Borges & Comércio Ltda.

24 de Janeiro de 1953.
DHP – Boletim n° 07
Apresentação e designação de funcionário:
De acordo com o Boletim n° 06 de 16.01.1953 do Exmo. Sr. Secretário Geral, consigno a apresentação do Oficial Administrativo classe O, 
matr. 777 – Naibal de Oliveira Guimarães e designando-o para ter exercício no Gabinete do Diretor – Núcleo 2980.

27 de Janeiro de 1953.
DHP – Boletim n° 08
Atos do Diretor:
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Ficam designados os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes matr. 23998, David Astrachan matr. 1073 e Carlos Nelson de Oliveira 
Góes matr. 67296 ,para em Comissão, sob a presidência do primeiro, examinarem e emitirem parecer sobre a obra de que trata o processo 
7.402.444-52.no 
Petição s/n – João Pourrousset dos Santos – Indeferido, tendo em vista não ser verdadeiro o alegado, não podendo o inquilino, de acordo 
com o regulamento, trazer para a sua companhia outras pessoas da família  conforme pretende.                                      

20 de Fevereiro de 1953.
DHP
Termo aditivo de retificação e ratificação de contrato celebrado em 08 de agosto de 1953 com a firma ECISA – Engenharia Comércio e 
Industria S.A.
Edital:
Concorrência Pública para obras de instalações elétricas e hidráulicas no Bloco A do Conjunto Residencial da Rua Marquês de São Vicente 
no Parque Proletário da Gávea.

25 de Fevereiro de 1953.
DHP – Boletim n° 13
Ato do Diretor:
Apresentação e designação de funcionário.
Fica registrada, nos termos do oficio VSE – 127, de 20 do corrente, a apresentação neste Departamento do Classificador Ref. I – matr. 
75498 – João Ribeiro Filho.
Designo o Classificador Ref.I – matr, 75489 – João Ribeiro Filho, para ter exercício no Serviço de Administração (4HP) onde deverá exercer 
as funções de Administrador do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

28 de Fevereiro de 1953.
DHP – Boletim n° 12
Ato do Presidente da Comissão  de Aceitação:
Indeferido.
Processo N° 7.402.444-52 – Pazito & Cia ltda – Indeferido : Não pode ser concedida aceitação definitiva em face do estado da obra.

05 de Março de 1953.
DHP – Boletim n° 14
Apresentação e designação de funcionário.
De acordo com o Boletim n° 29 de 24.02.1953, do Exmo. Sr. Secretário Geral consigno a apresentação do Engenheiro Padrão O – matr. 
9015 – Mario Vieira Wellington e designo-o para ter exercício no 3HP  – Núcleo 2980.
13 de Março de 1953.
DHP – Boletim n° 15
Ato do Diretor:
Processo N° 7.401.669-52 – Pazito & Companhia Ltda – Compareça para conhecimento do despacho.

16 de Março de 1953.
DHP
Ata de Concorrência Pública para execução das obras de instalações elétricas e hidráulicas, no Bloco A do Conjunto Residencial, na Rua 
Marquês de São Vicente, no Parque Proletário da Gávea.

20 de Março de 1953.
DHP – Edital:
Pelo presente Edital convida a firma ECISA – Engenharia Comércio e Industria S.A. a recolher aos cofres  municipais a importância de Cr$ 
1.000,00, relativa à multa que lhe foi aplicada, por infração prevista na cláusula 6ª do contrato lavrado em 23.06.1952, para os serviços de 
execução, fornecimento e colocação de esquadrias, com ferragens e vidraçaria, no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes, na Rua Marechal Jardim.
Em 16 de Março de 1953 – Gabriel Souza Aguiar – matr. 4417 – Engenheiro Chefe do 3HP .

21 de Março de 1953.
DHP – Boletim n° 16
Folha de pagamento dos serventuários que prestaram serviços extraordinários durante o mês de janeiro do corrente ano ao DHP, em um 
total de Cr$ 1.666,00, autorizado pelo Exmo. Sr. Prefeito, em 16 de Março de 1953, no Processo N° 7.500.392-53.
DHP – Boletim n° 17 acrescente
Processo Indeferido.

24 de Março de 1953.
DHP – Boletim nº 18
Ato do Diretor:
Transferências.
Transferindo do Núcleo 5980 – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – para o Núcleo 2984 – as Assistentes Sociais Ana Augusta 
de Almeida – Classe J – matr. 45669, Diva Ribeiro Martins – Classe J – matr. 69567 e Zulmira Ribeiro Martins – Classe J – matr. 69568.

25 de Março de 1953.
DHP – Boletim n° 19
Retificações:
No DO de 20.03.1953, seção II – fls. 2180:
Na última linha acrescente-se:Fernando Miragaia – Escriturário Ref. G – matr. 45931 (Secretário de Comissão).
Confere – Irnacy Cruz dos Santos – Auxiliar  de Escriturário – Ref G – matr. 45425.
Carmem Velasco Portinho – Diretora do DHP.
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01 de Abril de 1953.
DHP –Boletim n° 20
Ato do Diretor:
Processo Indeferido

06 de Abril de 1953.
DHP
Termo de retificação e ratificação ao contrato celebrado em 05 de dezembro de 1952 entre a Prefeitura do DF  e a firma Instalações 
Combus Ltda.

09 de Abril de 1953.
DHP – Boletim n° 21
Folha de pagamento dos serventuários por serviços extraordinários.

11 de Abril de 1953.
DHP – Boletim n° 22
Processo Indeferido.

18 de Abril de 1953.
DHP – Boletim n° 23
Atos do Diretor
Processos Indeferidos.
Petição s/n – Pascoalino Bento – Conjunto Residencial de Paquetá – Compareça para esclarecimentos.
Boletim n° 24 
Exigências:
Processo N° 7.501.088-53 – Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Aguarde aceitação 
definitiva.
Processo N° 7.402.444-52 – Pazito & Cia Ltda – Ilha de Paquetá – Compareça para esclarecimentos.
 
05 de Maio de 1953.
DHP
Concorrência Pública para os serviços de acabamento do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, à Rua Marechal 
Jardim – Pedregulho.

06 de Maio de 1953.
DHP
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital  referente à Concorrência Pública para os serviços de acabamento do Bloco A do 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, à Rua Marechal Jardim – Pedregulho, publicado no DO de 05.05.1953.

07 de Maio de 1953.
DHP – Boletim n° 26
Ato do Diretor:
Processo Indeferido.

08 de Maio de 1953.
DHP
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital  referente à Concorrência Pública para os serviços de acabamento do Bloco A do 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, à Rua Marechal Jardim – Pedregulho, publicado no DO de 05.05.1953.

09 de Maio de 1953.
DHP – Boletim n° 27
Ato do Diretor:
Processo Indeferido.

20 de Maio de 1953.
DHP – Francisco de Paula Marques Lopes – matrícula 23998 – Designado Presidente da Comissão de Concorrência Pública.

21 de Maio de 1953.
DHP – Boletim n° 28
Processo Indeferido.

25 de Maio de 1953.
DHP
Concorrência Pública para execução dos serviços de acabamento do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
Torno público, para conhecimento dos interessados,  que a Concorrência Pública para execução dos serviços de acabamento do Bloco A, do 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, deverá ser realizada no dia 09.06.1953, às 15 horas, no Gabinete do Diretor do DHP, na 
Avenida Marechal  Câmara ,350 – 10º andar  e não no dia  26.05.1953,  conforme consta no Edital  publicado  às  fls.  3441 do DO de 
05.05.1953.

05 de Junho de 1953.
DHP – Edital
Concorrência Pública para obras de estrutura do Bloco A do Conjunto Residencial Vila Isabel, na Rua Visconde de Santa Isabel, 272, nos 
terrenos do antigo Jardim Zoológico.
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10 de Junho de 1953.
DHP – Boletim n° 29
Folha de pagamento dos serventuários que prestaram serviços extraordinários, durante os meses de março e abril do corrente ano no total 
de Cr$ 3.132,00.

18 de Junho de 1953.
Concorrência Pública para os serviços de acabamento do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, na Rua Marechal 
Jardim – Pedregulho.

20 de Junho de 1953.
DHP
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital  referente à Concorrência Pública para os serviços de acabamento do Bloco A do 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, publicado no DO  de 18.06.1953.

23 de Junho de 1953.
DHP
Concorrência Pública para as obras de pavimentação no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

24 de Junho de 1953.
DHP
Chama-se a atenção para a Concorrência Pública para as obras de pavimentação no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes – Pedregulho .

25 de Junho de 1953.
DHP
Idem ao anterior.

26 de Junho de 1953.
DHP – Boletim n° 31
Ato do Diretor:
Mantenha o Auto.

30 de Junho de 1953.
DHP – Boletim n° 32
Processo Indeferido.

03 de Julho de 1953.
DHP –Boletim n° 33
Transferência de funcionário.
DHP - Boletim nº 34
Retificação:
As propostas serão recebidas no dia 21.07.1953 e não no dia 21.06.1953 como está escrito.

04 de Julho de 1953.
DHP – Boletim n° 35
Designação de funcionário:
Designo  o  Trabalhador  Diarista  –  Ref.  B  –  matr.  63109  Lydio  Fontes  Trancoso  –  encarregado  de  zelar  pela  fiel  observância  da 
recomendação constante do Boletim n° 106 de 26.06.1953, do Sr. Secretário Geral, relativa à economia de luz e força, providenciando 
especialmente o desligamento das lâmpadas quando não for estritamente indispensável a permanência de iluminação nas dependências 
deste Departamento.
DHP – Ata de Concorrência Pública para a execução das obras de estrutura no Bloco A do Conjunto Residencial Vila Isabel.

24 de Julho de 1953.
DHP – Boletim n° 39
Licença Prêmio para trabalhadores Padrão.

28 de Julho de 1953.
DHP – Boletim n° 40
Atos do Diretor:
Processo N° 7.502.273-53 – João Joaquim Gonçalves Filho – Conjunto Residencial Vila Isabel – Aguarde abertura de inscrições.

05 de Agosto de 1953.
DHP
Concorrência Pública para as obras de pavimentação do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, à Rua Marechal 
Jardim.

06 de Agosto de 1953.
DHP – Boletim n° 41
Ato do Diretor:
Designando o David Astrachan para responder pelo expediente do 1HP  durante o impedimento do Engenheiro Sidney Martins Gomes dos 
Santos.

12 de Agosto de 1953.
DHP – Boletim n° 42
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Folha de pagamento dos serventuários que prestaram serviços extraordinários de maio a junho, no valor de Cr$ 3.132,00.
DHP
Termo de  contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma A. Leite Borges & Cia Ltda, com escritório à Rua Emilia Guimarães ,8 
para realização das obras de acabamento do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.
Concorrência Pública para as obras de pavimentação no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - Pedregulho
                                 
13 de Agosto de 1953.
DHP
Chama-se a atenção para o Edital referente à Concorrência Pública para as obras de pavimentação do Bloco A do Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes.

14 de Agosto de 1953.
DHP – Boletim n° 43
Processos Indeferidos.
Apresentação e designação de funcionário.
Consignando a apresentação do Trabalhador Ref. B matr. 77498 – Mario Luis Evangelho e designando-o para ter exercício no 4HP , Núcleo 
5980 – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

DHP – Chama-se a  atenção dos  interessados  para a  Concorrência  Pública  para  as  obras  de pavimentação do Bloco  A do  Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.(publicada em 05.08)

17 de Agosto de 1953.
Idem (publicada em 07.08)

18 de Agosto de 1953.
DHP
Idem (publicada em 05.08)

19 de Agosto de 1953.
DHP – Boletim n° 44
Apresentação e designação de funcionário.
Consignando a apresentação do Trabalhador Ref. B – matr. 7522 – Paulo Narciso de Oliveira – designado para ter exercício neste DHP, pelo 
Boletim n° 131 de 13.08.1953, do Sr. Secretário Geral e designando-o para ter exercício no 4HP , Núcleo 5980 – Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes.

29 de Agosto de 1953.
DHP – Boletim n° 46
Processo N° 7.500.764-53 – Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Ficam aceitas definitivamente as obras.

02 de Setembro de 1953.
DHP – Boletim n° 47
Ato do Diretor:
Comparecimento para esclarecimentos.
10 de Setembro de 1953.
DHP – Boletim n° 48
Ato do Diretor:
Processo N° 1.039.198-53 – Enéas Augusto Pereira – matr. 59214 – Aguarde oportunidade ,não há vaga no Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes – Pedregulho.

16 de Setembro de 1953.
Quadro comparativo das propostas apresentadas para a Concorrência Pública para as obras de pavimentação, azulejamento, etc, no Bloco 
A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

Proposta Empresa Prazo (dias) Valor (cr$)

   01
   02

Construções e Saneamento SA
Empr. Tecn. De Engenheiro Ltda

290
300

5.593.750,00
5.131.800,00

  
17 de Setembro de 1953.
DHP – Boletim n° 49
Processos Indeferidos.
N° 4.452.068-53 – Joaquim da Costa Pimenta – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho – Aguarde oportunidade.
N° 4.452.069-53 – Ernesto Pannos – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho – Aguarde vaga.

29 de Setembro de 1953.
DHP – Boletim n° 50
Ordem de Serviço:
1) Recomendando ao 7HP  que faça inscrever na capa do processo o nome do requerente, o número do processo, data, assunto, a espécie, 
o local, o Distrito, a circunscrição e o prefixo do serviço: 1HP  a 7HP .
2) As cargas de andamento dos processos serão anotadas na capa do processo, obedecendo ao código, abreviatura e data.
3) o 7HP  deverá exigir nos requerimentos de pedido de licenças, declaração expressa da distância do lote ao número oficial mais próximo e 
se fica do lado par ou ímpar.
4)O 7HP   deverá exigir, no caso de apresentação de projetos, a assinatura do autor e do responsável, com o carimbo e data, com exceção 
de legalização em que será exigida apenas a assinatura do autor do projeto.
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5) No caso de ser ordenada a juntada de um processo a outro, será a mesma quando feita, declarada (não legível) e as fichas e processos 
sendo obedecida a ordem cronológica.
6) As declarações juntadas referirão sempre ao N° Do processo. No processo que capeia será declarado, de preferência o seguinte carimbo: 
“Junto ao(s) processo(s) de N° Ou de petição de data”...
Nos processos capeados será declarado o seguinte, também de preferência a carimbo:”Tem junto o(s) processo(s) de Nº(s), ou petição de 
data...
7) Os processos a serem juntos, serão capeados pelo que tenha motivado o seu pedido.
8)No caso de desanexação de processos, em cada processo será declarada a carga do outro processo desanexado.
9) As comunicações entre os serviços deste DHP, inclusive Gabinete do Diretor e setores de numeração de Departamento de Edificações, 
poderão ser feitas diretamente sem interferência do 7HP .
10) Os processos formados no 7HP , pendentes de exigências que possam ser satisfeitas nas divisões, deverão ser encaminhados às 
mesmas logo após a publicação.  

DHP- Boletim n° 52
Processos Indeferidos.
N° 7.502.342-53 – Pazito & Cia Ltda – Conjunto Residencial Paquetá – Compareça para esclarecimentos.

02 de Outubro de 1953.
DHP
Contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a  Empresa Técnica de Engenharia Ltda, sediada nesta cidade na Rua México, 98 – 3º 
andar, sala 307/309.

07 de Outubro de 1953.
DHP
Retificações no contrato por motivo de erros de impressão.

10 de Outubro de 1953.
DHP – Boletim n° 53
Transferência de funcionários.

15 de Outubro de 1953.
DHP – Boletim n° 54
Apresentação de funcionários.

15 de Outubro de 1953.
DHP – Edital
Concorrência Pública para execução de estrutura dos Blocos A e B do Conjunto Residencial Vila Isabel, à Rua Visconde de Vila Isabel.

16 de Outubro de 1953.
DHP
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital referente à Concorrência Pública para execução de estrutura dos Blocos A e B do 
Conjunto Residencial Vila Isabel.
Chama-se a atenção dos interessados para a Concorrência Pública de obras complementares no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes – Pedregulho.

22 de Outubro de 1953.
DHP – Boletim n° 55
Aguarde abertura de inscrições.

29 de Outubro de 1953.
DHP – Boletim n° 56
Transferência de funcionário.
Boletim n° 57
Folha de pagamento dos serventuários que prestaram serviços extraordinários, no valor de Cr$ 1.566,00.

04 de Novembro de 1953.
DHP – Boletim n° 58
Atos do Diretor:
Processos de Habite-se.

07 de Novembro de 1953.
DHP – Boletim n° 59
Ato do Diretor:
Processo N° 4.435.589-53 – Haroldo Augusto da Silva
No terreno em questão, este DHP deverá dar início, em breve à construção de um Conjunto Residencial, motivo pelo qual não é possível 
atender ao solicitado.
Apresentação de funcionário:
Consignando a apresentação do Engenheiro – Padrão O – matr. 940 – Sidney Martins Gomes dos Santos e designando-o para chefiar o 1HP 
.

07 de Novembro de 1953.
Ata de Concorrência Pública para a execução de estrutura dos Blocos A e B do Conjunto Residencial Vila Isabel, à Rua Visconde de Vila 
Isabel.
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13 de Novembro de 1953.
DHP – Boletim n° 60
Ato do Diretor:
Licença Prêmio.

16 de Novembro de 1953.
DHP
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital referente à Concorrência Pública para a execução de estrutura dos Blocos A e B do 
Conjunto Residencial Vila Isabel.

20 de Novembro de 1953.
DHP – Boletim n° 61
Processo N° 7.503.501-53 – CIBRAC – Companhia Brasileira Artécnica Comercial – Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques 
Lopes, David Astrachan e a Arquiteta Lygia Fernandes para, sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão que deverá examinar e 
dar aceitação das obras constantes do presente processo.   

03 de Dezembro de 1953.
LEI N° 787 DE 02.12.53

TOTAL DO ORÇAMENTO Cr$ 1.235.512.436,80
Verba 704   -   DHP

Para continuação do Conjunto Residencial Paquetá Cr$ 1.000.000,00

Secretaria Geral de Viação e Obras Cr$ 2.418.679.000,00

03 de Dezembro de 1953.
DHP – Boletim n° 62
Processo N° 7.503.950-53 – A. Leite Borges & Cia Ltda – Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e 
Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro examinarem e darem parecer sobre as obras constantes do presente processo.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Empresa Técnica de Engenharia Ltda, com sede à Rua México ,98 
– 3º andar para execução de obras complementares (aparelhos sanitários, escadas internas ,incineradores de lixo e outros) no Bloco A do 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

03 de Dezembro de 1953.
DHP – LEI 785 DE 01 DE DEZEMBRO DE 1953.

RECEITA Cr$ 7.923.110.009,40
SECRETARIA GERAL DE VIAÇÃO E OBRAS Cr$ 2.418.673.772,00

Verba 704
Despesa

Ano Proposta Orçada
1950 417.147.720,00 590.459.408,20
1951 514.703.641,60 755.979.275,90
1952 636.722.208,00 1.100.000.000,00
1953. 1.157.675.060,00 1.961.350.992,50
1954 996.526.000,00 ---------

DESPESA

Ano Proposta Orçada
1950 417.147.720,00 590.459.408,20
1951 514.703.641,60 755.979.275,90
1952 636.722.208,00 1.100.000.000,00
1953 1.157.675.060,00 1.961.350.992,50
1957 996.526.060,00

07 de Dezembro de 1953.
DHP – Boletim n° 63
Retificação  de grafias.

09 de Dezembro de 1953.
DHP – Boletim n° 64
Designação de funcionário:
Designando o Arquiteto – Classe O – matr. 55365 – José Oswaldo Ferreira Costa – para substituir durante as férias, o Engenheiro Chefe do 
5HP  Antonio Mollica.
Boletim n° 65
Não há vaga.

09 de Dezembro de 1953.
DHP – Termo de obrigação, que com a Prefeitura do DF, assina e assume a Sra. Celina Levi da Silva proprietária do prédio à Avenida 
Automóvel Club, 2638, atingido pelo P.A. n° 3916.
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15 de Dezembro de 1953.
DHP – Boletim n° 66
Processos de Habite-se.

17 de Dezembro de 1953.
DHP – Boletim n° 68
Folha de pagamento por serviços extraordinários Cr$ 3.132,00.

24 de Dezembro de 1953.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Sociedade de Urbanismo S.A., com sede na Rua Buenos Aires, 48 
– 9º andar para execução de estrutura nos Blocos A e B no Conjunto Residencial Vila Isabel.

ANO 1954
14 de Janeiro de 1954.
DHP – Boletim n° 01
Apresentação de funcionário administrativo para o 7HP

27 de Janeiro de 1954.
DHP – Boletim n° 04
Instalações Combus Ltda – Aceitação de obras – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam aceitas provisoriamente  as obras 
correspondentes ao item 7 do contrato e de acordo com o Artigo 62 do Decreto n° 11394 de 24 de abril de 1952.   
29 de Janeiro de 1954.
DHP – Boletim n° 05
Processo indeferido
Fevereiro de 1954
Retificação do Orçamento de 1954.
Despesa de Cr$ 7.863.307.009,40  para  Cr$ 7.862.567.009,40

06  de Fevereiro de 1954.
DHP – Boletim n° 06
Processos de Habite-se

09  de Fevereiro de 1954.
DHP – Boletim n° 07
Processos de Habite-se

12  de Fevereiro de 1954.
DHP – Boletim n° 08
Processo indeferido

16  de Fevereiro de 1954.
DHP – Boletim n° 09
As casas do futuro núcleo residencial da Rua Visconde de Vila Isabel não são para vender. As inscrições para locação ainda não estão 
abertas,pois as obras ainda não foram iniciadas.
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23  de Fevereiro de 1954.
DHP – Boletim n° 10
Atos do Diretor
Tasso Lisboa Freire – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Designo os Engenheiros Francisco Marques Lopes,David Astrachan 
e Carlos Nelson de Oliveira Góes,para sob a presidência do primeiro,examinarem e darem parecer sobre as obras constantes do presente 
processo.

13.03.1954.
DHP – Boletim n° 11
Falecimento de Josepha Cardoso Pimentel.

16 de Março de 1954.
DHP – Boletim n° 12
Apresentação do Arquiteto Affonso Eduardo Reidy – designando-o para ter exercício no Gabinete do Diretor.

22 de Março de 1954.
DHP – Termo aditivo de ratificação ao contrato celebrado em 15.12.1952,entre a Prefeitura do DF e a firma Instalações Combus Ltda – 
Direção da Obra passa para o Engenheiro Jorge Greenhalgh.

25 de Março de 1954.
DHP – Boletim n° 13
Solicitação de apartamento em Vila Isabel.
Irene Rebelo da Silva – Aguarde abertura de inscrição.

28 de Março de 1954.
DHP – Boletim n° 14
Processo – Carlos Graça Peixoto – Habite-se.

29 de Março de 1954.
DHP – Boletim n° 15
Apresentação de funcionários administrativos.

02 de Abril de 1954.
DHP – Boletim n° 16
Desenhista horista – Yanar Carvalho dos Santos para o Gabinete do Diretor.
Folha de pagamentos por serviços extraordinários.

06 de Abril de 1954.
DHP – Boletim n° 17
Processo Leite Borges & Cia Ltda – Travessa Polucena,4 – Paquetá.
Designa  os  Engenheiros  Francisco  Marques  Lopes,David  Astrachan  e  a  Arquiteta  Lygia  Fernandes  para,sob  a  presidência  do 
primeiro,examinarem e darem parecer sobre as obras a que se refere o presente processo.
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DHP – Boletim n° 18
Comunicando haver  sido  aprovada,por  esta  Diretoria,  a  eleição  do trabalhador  DLU Antonio  Gomes  da  Rosa,  para Administrador  do 
Conjunto Residencial  Prefeito Mendes de Moraes,de acordo com parágrafo  2º do Artigo 18 do Regulamento do Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes.

09 de Abril de 1954.
DHP – Boletim n° 19
Processo de Habite-se – Indeferido.   
 
24 de Abril de 1954.
DHP – Boletim n° 20
Funcionário Administrativo para o 7HP 

07 de Maio de 1954.
DHP – Boletim n° 21
Aguarde abertura de inscrições para Vila Isabel – 7 processos

11 de Maio de 1954.
DHP – Boletim n° 22
Aguarde abertura de inscrições para Vila Isabel – 4 processos

13 de Maio de 1954.
DHP – Boletim n° 23
Funcionário Administrativo para o 1HP 

14 de Maio de 1954
DHP – Boletim n° 24
Aguarde abertura de inscrições para Vila Isabel – 3 processos
A. Leite Borges & Cia Ltda – Travessa Polacena,4 – Compareça para tomar ciência das exigências da Comissão.

20 de Maio de 1954.
DHP – Termo de obrigação que com Prefeitura do DF assina e assume o Senhor Affonso Cruz Garcia,proprietário do prédio à Avenida 
Automóvel Clube,2495 atingido pelo P.A. 3916.

04de Junho de 1954.
DHP – Boletim n° 25
Instalações Combus Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes –
Designa os Engenheiros David Astrachan,Carlos Nelson de Oliveira Góes e Lygia Fernandes para,sob a presidência do primeiro,examinarem 
e darem parecer.

05de Junho de 1954.
DHP – Boletim n° 26
Cibrac  –  Companhia  Brasileira  Artécnica  Comercial  –  Conjunto  Residencial  Prefeito  Mendes  de  Moraes  –  Bloco  A:Ficam  aceitas 
provisoriamente as obras de conservação e manutenção nos conjuntos em funcionamento.
DHP – Boletim n° 27
Legalização de prédio à Rua Alice de 
Figueiredo, 84 e cj aprovado pelo Sr. Prefeito.    

JUNHO DE 1954 – 2ª QUINZENA NÃO ENCONTRADA

21 de Julho de 1954.
DHP – Boletim n° 33

Leite Borges & Cia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. Ficam aceitas provisoriamente as obras constantes do 
presente processo, de acordo com parecer da Comissão.

DHP – Boletim n° 34
Processo de Habite-se

DHP – Boletim n° 35
Transferência do funcionário Rubens dos Santos Simões do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes para o Conjunto Residencial 
Vila Isabel.

24 de Julho de 1954.
DHP – Boletim n° 37
Retificação de termo de obrigação de 17.07.1954.

31 de Julho de 1954.
DHP – Boletim n° 39
Processo de Habite-se

05 de Agosto de 1954.
DHP – Boletim n° 41
Transferência  do funcionário Almir de Andrade para o 2HP .
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19 de Agosto de 1954.
DHP – Boletim n° 43
Concessão de Licença Prêmio. 

27 de Agosto de 1954.
DHP – Boletim n° 44
Transferência de funcionário.

28 de Agosto de 1954.
DHP  – Concorrência  Pública  para  obras  de  acabamento do  Bloco  A  do  Conjunto  Residencial  Prefeito  Mendes  de  Moraes  e  serviços 
complementares.

11 de Setembro de 1954.
DHP – Boletim n° 45
Processo de Habite-se

29 de Setembro de 1954.
DHP – Termo aditivo de retificação e ratificação do termo de obrigação assinado com o Senhor Antonio Emídio de Souza Filho,ora ocupante 
do terreno pertencente ao domínio da União,situado à Praia de Sepetiba, 2188.
Define-o como ocupante do terreno. 

02 de Outubro de 1954.
DHP – Ata da Concorrência para execução das de pavimentação no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, à Rua 
Marechal Jardim – Pedregulho.
Não compareceram quaisquer licitantes.

12 de Outubro de 1954.
DHP – Boletim n° 47
Tasso Lisboa Freire – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam aceitas definitivamente as obras.
Folha de pagamentos de serviços extraordinários.

23 de Outubro de 1954.
DHP – Boletim n° 48
Concessão de licenças prêmio.

26 de Outubro de 1954.
DHP – Boletim n° 49 
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marquês Lopes e Magdala Seixas Ferreira e o Arquiteta Lygia  Fernandes para ,sob a 
presidência  do  primeiro,  examinarem  e  darem  parecer  sobre  a  aceitação  provisória  das  obras  de  pavimentação  (ladrilhamento, 
azulejamento, taqueamento,etc...) no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
DHP – Boletim n° 50
Processos de Habite-se.

27 de Outubro de 1954. 
DHP – Boletim n° 50
Transcrevendo para os devidos fins, de ordem do Senhor Secretário Geral,os seguintes dizeres do Oficio Circular GP n° 2336 de 15 de 
Outubro de 1954.
Senhor  Secretário  Geral  o  expediente relativo a ações judiciais  e mandados  de  segurança se reveste de características  especiais  de 
urgência,subordinamento e a prazos de resposta que,de comum vem encarecidos de caso em caso. Baseando-se essas características 
especiais em necessidade decorrentes de imposições legais,o Exmo. Sr. Prefeito me incumbiu de recomendar a todos os órgãos da superior 
administração,medidas  tendentes  a  facilitar  a  informação  e  remessa  do  expediente  em  causa  na  conformidade  da  urgência 
requerida,estabelecendo cada qual desses órgãos a forma de ação que mais acertada lhe pareça,para a consecução do objetivo,ainda 
mesmo com a delegação de incumbência para que esse expediente possa ser tratado de modo direto,na obtenção de informes entre os 
setores interessados,evitando-se,quando possível,o encaminhamento através de protocolos formais. Transmitida  assim a V. Excia., assim, a 
recomendação do Exmo. Sr. Prefeito, sobre o assunto em 
pauta,valho-me da oportunidade para renovar a V. Excia. as expressões de meu mais elevado apreço – Hélio Caire de Castro Faria – 
Secretário do Prefeito.

09 de Novembro de 1954.
DHP – Boletim n° 51
Ato do Diretor:
Processo N° 7.303.384-53 – Edison Prates – não estão abertas inscrições para o Conjunto Residencial Vila Isabel.

11 de novembro de 1954.
DHP – Boletim n° 52
Atos do Diretor:
Processo N° 7.402.444-52 – Pazito & Cia Ltda – Conjunto Residencial Paquetá – Ficam aceitas definitivamente as obras.
Boletim n° 53
Transferência de funcionário.
      
11 de Novembro de 1954.
DHP 
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital de Concorrência Pública para obras do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes 
– Pedregulho - transferida para as 16 horas do dia 16.11.1954.
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13 de Novembro de 1954.
DHP
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital referente à Concorrência Pública para execução das obras de instalações elétricas e 
hidráulicas, nos Blocos A e B do Conjunto Residencial Vila Isabel.

18 de Novembro de 1954.
DHP – Boletim n° 54
A.Leite Borges & Cia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Aceitação de obras. Designa os Srs. Engenheiros Francisco 
de Paula Marquês Lopes,Magdala Seixas Ferreira e David Astrachan para, sob a presidência do primeiro examinarem e darem parecer sobre 
a aceitação provisória das obras.

22 de Novembro de 1954.
DHP – Boletim No 56
Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Obras complementares do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Aceitação 
de obras. Designa os Srs. Engenheiros Francisco de Paula Marquês Lopes,Magdala Seixas Ferreira e David Astrachan para,sob a presidência 
do primeiro examinarem e darem parecer sobre a aceitação provisória das obras.

24 de Novembro de 1954.
DHP – Quadro comparativo das propostas apresentadas para execução das obras de acabamento no Bloco A do Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes.

26 de Novembro de 1954.
DHP – Boletim n° 57
Registra o falecimento do funcionário Eugênio Pinto Fernandes.

15 de Dezembro de 1954.
DHP – Boletim n° 61
Funcionário Administrativo – 4HP  – 5980 – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Empresa Técnica de Engenharia Ltda – 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
David Astrachan,Magdala Seixas Ferreira,Carlos Nelson de Oliveira Góes.

DHP – Boletim n° 62
Designando  o  Engenheiro  Magdala  Seixas  Ferreira  para  substituir,  na  chefia  do  2HP   (Serviço  de  Planejamento),  o  Arquiteto  Lygia 
Fernandes durante o período de férias deste serventuário.

17 de Dezembro de 1954.
DHP – Termo  de obrigação,que com a Prefeitura do DF, assina e assume o Sr. 
Antonio da Costa,proprietário do prédio e respectivo terreno,sito à Rua Carolina Machado ,1108.
O proprietário se obriga por si,ou eventuais sucessores, quando a Prefeitura do 
DF determinar a execução do recuo previsto pelo PA 4200,a só exigir dela a desapropriação da parte exclusivamente necessária ao recuo, 
bem como a construir, sem ônus para a Prefeitura do DF, o muro do novo alinhamento.

20 de Dezembro de 1954.
DHP – Boletim n° 63
A. Leite Borges & Cia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam aceitas definitivamente as obras.

29 de Dezembro de 1954.
DHP – Boletim n° 64
Processos de Habite-se
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma de instalações Combus Ltda, sediada à Avenida Rio Branco,257, 
14º Andar para a execução de obras de acabamento no Bloco A, do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes e serviços 
complementares.

ANO 1955
06 de Janeiro de 1955.
Atos do Poder Legislativo.
Lei No 809 – 16.12.1954- Orçamento 55

ORÇAMENTO TOTAL Cr$ 8.963.335.972.60
ORÇAMENTO SVGO Cr$ 3.011.343.02,00
VERBA 704 – DHP Cr$

MATERIAL PERMANENTE
Móveis e Equipamentos 10.000.00
Livros e Semelhantes 3.000.00
Utensílios em Geral 5.000.00
Aparelhamento de Construção 30.000.00

MATERIAL DE CONSUMO
Artigos de Oficina, Artefatos de Borracha, Couro, Vidro, Cortiça, 
Metal 20.000.00
Vestuário e Tecidos em Geral 15.000.00
Impressos e Artigos de Escritório 75.000.00
Combustíveis, Lubrificantes, Tintas e Vernizes 50.000.00
Drogas, Produtos Químicos e Farmacêuticos 10.000.00
Material de Construção e Elétrica 100.000.00
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Artigos de Asseio e Limpeza 20.000.00
DESPESAS DIVERSAS

ENCARGOS CORRENTES
Pronto Pagamento 50.000.00

SERVIÇOS ADJUDICADOS
Preparações e Instalações 50.000.00
Para obras de acabamento e serviços complementares no 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes 7.800.000.00
Continuação do Conjunto Residencial Vila Isabel nos terrenos do 
antigo Jardim Zoológico para habitações destinadas a aluguel 2.000.000.00
Continuação das obras do Conjunto Residencial da Rua Marquês 
de São Vicente, em construção no Parque Proletário da Gávea, 
destinado a substituir os barracos ali existentes 5.000.000.00
Construção de Conjunto Residencial, em terrenos da Prefeitura 
do DF, no Guarabu (Ilha do Governador) 5.000.000.00

TOTAL 20.238.000,00

06 de Janeiro de 1955.
DHP – Boletim n° 65
Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam aceitas provisoriamente as obras .

07 de Janeiro de 1955.
DHP – Boletim n° 01
Sociedade de Instalações Técnicas Ltda – Conjunto Residencial Vila Isabel – Junte o talão de caução.
Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Aguarde aceitação provisória.

11 de Janeiro de 1955.
DHP – Boletim n° 02
Apresentação de funcionário administrativo 2HP .
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Marquês de São Vicente.

14 de Janeiro de 1955.
DHP – Boletim n° 03
Companhia Brasileira Artécnica Comercial  – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - Designo os Engenheiros Sidney Martins 
Gomes dos Santos,Carlos Nelson de Oliveira Góes e Magdala Seixas Ferreira para sob a presidência do primeiro examinarem e darem 
parecer.
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam aceitas as obras de estrutura de concreto armado, 
dos blocos A1 e A5 do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes,de acordo com parecer da Comissão.

18 de Janeiro de 1955.
DHP – Termo de contrato que entre si  fazem a Prefeitura do DF e a firma INTE – Instaladora Técnica de Eletricidade e Hidráulica 
Ltda,sediada à Avenida Presidente Vargas,529, 19º andar, para a execução das  obras  de instalações elétricas e hidráulicas nos blocos A e 
B, do Conjunto Residencial de Vila Isabel, à Rua Visconde de Santa Isabel.

25 de Janeiro de 1955.
DHP – Boletim nº 4
Companhia Brasileira Artécnica Comercial – CIBRAC – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. Ficam aceitas definitivamente as 
obras. 

29 de Janeiro de 1955.
DHP – Boletim n° 05
Funcionário para o 4HP    5990 – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes- Alexandrina Gomes Toledo.
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01  de Fevereiro de 1955.
DHP – Boletim n° 06
7.700.042-55 – Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
7.304.082-54 – Sociedade Brasileira de Urbanismo – Conjunto Residencial de Vila Isabel.
7.770.060-55 – A.Leite Borges & Cia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
7.700.041-55 – Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
7.700.048-55 – Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
7.700.135-55 – Engenharia Comercio e Industria S.A. – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
7.700.092-55 – Empresa Brasileira de Engenharia – Conjunto Residencial Marquês de São Vicente.
Aguardem o parecer da Comissão designada pelo Sr. Secretário Geral, para regulamentar o assunto.

05  de Fevereiro de 1955.
DHP – Boletim n° 07
Instalações Combus Ltda – 7.304.275-54 – Conjunto Residencial Marquês de São Vicente.
Empresa Brasileira de Engenharia S.A. – 7.700.091-55 – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
Aguarde o parecer da Comissão de Reajustamento – ECISA – Engenharia Comercio e Industria S.A.- Conjunto Residencial Prefeito Mendes 
de Moraes – Designa os Engenheiros Gabriel de Souza Aguiar,Francisco de Paula Marques Lopes e o Arquiteto Francisco de Paula Lemos 
Bolonha para ,sob a presidência do primeiro,julgarem o pedido de reconsideração da firma ECISA feita pelo processo 7.700.091-55 e 
emitirem o parecer.

12  de Fevereiro de 55
DHP – Termo aditivo de retificação e ratificação ao contrato firmado em 11.03.52 entre a Prefeitura do DF e a Construtora Lobão Filho Ltda.
As obras serão executadas pelo Engenheiro Luis Carlos Bulhões de Carvalho CREA 6920 D.

16  de Fevereiro de 1955.
DHP – Termo de Obrigação que, com a Prefeitura do DF,assina e assume o Sr. Eurico Colombini,  proprietário do prédio e respectivo 
terreno, situado à Estrada dos Bandeirantes, 565 atingido pelo PA 6192.

19  de Fevereiro de 1955.
DHP – Boletim n° 11
Instalações Combus Ltda – Conjunto Residencial Marquês de São Vicente . Solicite prorrogação de prazo em ocasião oportuna.
DHP – Boletim n° 10
Processo de Habite-se. Indeferido

08 de Março de 1955.
DHP – Boletim n° 12
Processos de Habite-se

DHP – Boletim n° 13
Transferindo para o 3HP  (Serviço de Fiscalização) o funcionário Hugo Braga Soares da Cunha – Topógrafo.

11 de Março de 1955.
DHP – Boletim n° 14
Pazito & Cia Ltda – Ilha de Paquetá – Levantamento de caução – Compareça para esclarecimentos.
DHP – Termo de Obrigação que,com a Prefeitura do DF, assinam e assumem Calef Zavarro e sua esposa Zimboul Zavarro,proprietários do 
prédio e respectivo terreno situado à Rua São Mauricio,37.
O  acréscimo  construído  nos  fundos  do  prédio,será  considerado  sempre  como  dependência  e  não  poderá  ser  sublocado   a 
terceiros,excluindo-se pessoas da família dos signatários.

19 de Março de 1955.
DHP – Boletim n° 15
Transferência de funcionário do Gabinete do Diretor para o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Trabalhador Aguiar Mendes 
dos Santos do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes para o Gabinete do Diretor, José Acácio Pereira da Silva.

22 de Março de 1955.
DHP – Boletim n° 08 de 10  de Fevereiro de 1955.
Designando – Helio Ribas Marinho – Arquiteto, Marcos Konder Neto – Arquiteto, Fernando Costa Lima – Desenhista, Mauro Marinho Rego – 
Desenhista para o 2HP  – Serviço de Planejamento.
A. Leite Borges & Cia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Francisco de Paula Marques Lopes,David Astrachan e Lygia 
Fernandes para, sob a presidência do primeiro constituírem comissão de aceitação.

DHP – Boletim n° 16
Processo de Habite-se

25 de Março de 1955.
DHP – Habite-se
Rua Marabá, 12 fundos – Alexandre Lopes Pereira.
Rua Heleodora ,2225 – Hugo Tavares.
Rua Jataí, 160 – Joaquim Anselmo Godinho.
Rua Turimã ,26 – Abdo Jorge.
Rua Almeida Nogueira, 81 – Valentim Del Guerra.
Rua Guarapuava, 235 – Miécimo Meira Gomes.
Rua Tegucigalpa, 172 – Izabel dos Santos Valente.
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Rua Bispo Lacerda ,39 – Rita Gomes de Assunção.
Rua Adalgisa ,184 – Paulo Henrique Natal.

28 de Março de 1955.
DHP – Boletim n° 18
Engenheiro Carlos Mauro Cabral para o 5HP 

DHP – Boletim n° 19
Processo de Habite-se
Folha de pagamentos extraordinários por serviços extraordinários   Cr$ 5000,00
Processos de Habite-se
Rua Samim, 885 – Mauricio do Nascimento Pinto.
Rua Astera,42 – Antonio Costa
Rua das Camélias,557 – José Carlos Junior.
Rua Luiz Beltrão ,141 – Manuel Fernandes.
Rua Cincinato Silva ,224 – Antonio José Borges Hermida.
Rua Comendador Siqueira ,553 – Alberto Ribeiro.
Rua Pereira da Rocha, 163 – Enrique Esteves.

09 de Abril de 1955.
DHP – Boletim n° 20
Processo de Habite-se :Indeferido

12 de Abril de 1955.
DHP – Boletim n° 21
Comunicando haver sido aprovada por esta Diretoria, a eleição do Trabalhador Manoel Penetra Vidal, para Administrador do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes, de acordo com o parágrafo 2º do Artigo 18  do Regulamento do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes.
Louvor  – Agradecendo os bons serviços  a este DHP pelo  trabalhador  Antonio Gomes  Rosa,  durante o período em que exerceu com 
dedicação e eficiência o cargo de 
Administrador do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

15 de Abril de 1955.
DHP – RELATORIO ESTATISTICO DE MARÇO DE 1955

Licenças concedidas 86
Prorrogações pagas 226
Exigências 80
Habite-se definitivo 60
Habite-se provisório 0
Plantas de situação 86
 Cópias heliográficas 430
Desistências 0
Deferimentos 22
Indeferimentos 14
Legalizações 2
Acréscimos 8
Modificações s/ acréscimos 12
Projetos apresentados 50
Ofícios 14
Aceitação de obras 1
Renda em selos (licenças) Cr$ 13.554,00
Renda por verba (taxas/multas) Cr$ 1.931,50
Área das licenças concedidas 3.960 m²
Área dos acréscimos dados 287 m²

Concessão de Licenças por Circunscrição
Local Qtde

Méier 4
Penha 33
Inhaúma 3
Irajá 8
Jacarepaguá 24
Pavuna 4
Ilhas 10
Total 86

Tipos oficiais Qtde
A Solução 1 1
B Solução 1 9
B Solução 3 1
B Solução 6 2
C Solução 4 1

Total 14
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19 de Abril de 1955.
DHP – Boletim n° 22
Designando Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro, constituírem 
Comissão de aceitação provisória das obras. das obras de pavimentação (ladrilhamento,azulejamento, taqueamento, etc) do Bloco A do 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, executados Empresa Técnica de Engenharia Ltda.

20 de Abril de 1955.
DHP – Concorrência Pública para a execução das obras de acabamento e serviços complementares nos Blocos A4 – A5 e A6 do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

27 de Abril de 1955.
DHP – Termo aditivo de retificação e ratificação ao contrato celebrado em 31 de Dezembro de 1954, entre a Prefeitura do DF e a INTE – 
Instaladora Técnica de Eletricidade e Hidráulica Ltda.
A Prefeitura reserva-se o direito de alienar a importância caucionada, no todo ou em parte, sempre que tiver de descontar qualquer 
importância de caução, de acordo com as estipulações deste ou do Caderno de Obrigações, no caso de rescisão do presente contrato.

06 de Maio de 1955.
DHP – Boletim n° 23
Desenhista Gelse Paciello Motta – transferido para o 2HP .

07 de Maio de 1955.
DHP – Boletim 24
Processos de Habite-se.

10 de Maio de 1955.
DHP – Boletim n° 25
A. Leite Borges & Cia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam aceitas definitivamente as obras.

12 de Maio de 1955.
DHP – Concorrência Públicas para prosseguimento das obras de estrutura do Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea.

19 de Maio de 1955.
DHP – Ata da Concorrência Pública para execução das obras de acabamento e serviços complementares nos Blocos A4, A5 e A6 do 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

20 de Maio de 1955.
DHP – Boletim n° 26
Processo de Habite-se e Comunicação de Licença Prêmio.

24 de Maio de 1955.
DHP – Boletim n° 27
Topógrafo Valdemar de Siqueira Amazonas transferido para o 5HP .
Empresa Técnica de Engenharia Ltda. Obras de pavimentação no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Aceitas 
provisoriamente.

10de Junho de 1955.
DHP – Quadro comparativo das propostas para Concorrência Pública das obras de acabamento e serviços complementares, nos Blocos A4, 
A5 e A6 do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

14 de Junho de 1955.
DHP – Boletim n° 28
Designando o Engenheiro David Astrachan para substituir o Engenheiro Sidney Martins Gomes dos Santos na chefia do 1HP  durante o 
impedimento do mesmo.
DHP – Boletim n° 29
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para sob a presidência do 
primeiro, examinarem e darem parecer sobre a aceitação provisória das obras de concreto armado para estrutura de edifícios, nos Blocos 
A2, A3 e A4 do Conjunto Residencial Marques de São Vicente – Gávea.

DHP – Boletins nº 30 e 31
Processos de Habite-se.
DHP – Boletim n° 32
Designando o Engenheiro David Astrachan para substituir na Comissão de Concorrências Públicas do DHP, o Engenheiro Sidney Martins 
Gomes dos Santos, durante o impedimento deste serventuário, autorizado pela portaria n° 262 de 20.03.1955, a ausentar-se do país, pelo 
prazo de 45 dias.
DHP – Boletim n° 33
Processos de Habite-se
DHP – Boletim n° 34
Tasso Lisboa Freire – Devolução de caução.
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Fica sem efeito o despacho de 
23 de Outubro de 1954 –  Boletim n° 47.
Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro, 
examinarem as obras e darem parecer.
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15 de Junho de 1955.
DHP – Ata da Concorrência Pública para prosseguimento das obras de estrutura do Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea.
16 de Junho de 1955.
DHP – Boletim n° 35
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e o Arquiteto Marcos Konder Neto para, sob a presidência 
do primeiro, constituírem Comissão incumbida de estudar, de acordo com o estabelecido no Artigo 4º da Lei n° 806 de 07 de dezembro de 
1954 o reajustamento dos contratos firmados pela Empresa Brasileira de Eletricidade SA em 11 de dezembro de 1950 e 25 de março de 
1953, para realização de serviços de instalações elétricas e hidráulicas dos Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes e Conjunto 
Residencial Marquês de São Vicente.
DHP – Boletim n° 36
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Ficam aceitas  as obras provisoriamente tendo em vista o 
parecer da Comissão.
Tasso Lisboa Freire – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam aceitas definitivamente as obras de acordo com o parecer 
da Comissão.

21 de Junho de 1955.
DHP – Quadro comparativo das propostas apresentadas para prosseguimento das obras de estrutura do Conjunto Residencial Marquês de 
São Vicente.

22 de Junho de 1955.
DHP – Boletim n° 37
Processos de Habite-se 

23 de Junho de 1955.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Abejax Engenharia e Comercio Ltda, sediada à Avenida Franklin 
Roosevelt, 39 – 13º andar, para execução das obras de acabamento e serviços complementares nos Blocos A4, A5  e  A6 do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

25 de Junho de 1955.
DHP – Boletim n° 38
Transferência de funcionário para o Gabinete do Diretor 2HP .

05 de Julho de 1955.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma A. Leite Borges & Cia Ltda, sediada à Rua Emilia Guimarães ,8 
para prosseguimento das obras de estrutura do Conjunto Residencial Marquês de São Vicente.

21 de Julho de 1955.
DHP – Boletim n° 39
Folha de pagamentos extraordinários.
Abril de 1955 – Total Cr$  3.340,00

28 de Julho de 1955.
DHP – Boletim n° 40
Processo de Habite-se.

01 de Agosto de 1955.
DHP – Boletim n° 41
Designando os Engenheiros David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira e a Arquiteta Lygia Fernandes para, sob a presidência do primeiro, 
vistoriarem as obras complementares do Bloco A do Conjunto Residencial  Prefeito Mendes de Moraes e emitirem parecer – Processo 
7.517.961-55.
Processo 7.700.697-55 – Avenida Automóvel Club, lote n° 40 – Indeferido.

08 de Agosto de 1955.
DHP – Termo de obrigação que com a Prefeitura do DF assina a Fundação Casa Popular para continuação de 1.362 apartamentos no 
Conjunto Residencial Presidente Vargas – Deodoro.
18 de Agosto de 1955.
DP – Boletim n° 44
Comparecer para esclarecimentos

26 de Agosto de 1955.
DHP – Boletim n° 45
Licença – Prêmio.

31 de Agosto de 1955.
DHP – Boletim n° 46
Designando o Desenhista Mauricio Antonio de Ferreira Lima para ter exercício no 2HP .

01 de Setembro de 1955.
DHP – Boletim n° 47
Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Compareça perante  a Comissão de aceitação de 
obras.
Sociedade Brasileira de Urbanismo – Conjunto Residencial Vila Isabel – Compareça perante a Comissão de aceitação de obras. 
Concorrência Pública para execução de estrutura em concreto armado no Conjunto Residencial da Rua Marquês de São Vicente – Gávea.
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02 de Setembro de 1955.
DHP – Boletim n° 48
Processo Indeferido.

08 de Setembro de 1955.
DHP – Concorrência Pública para execução de estrutura em concreto armado, no Conjunto Residencial da Rua Marquês de São Vicente – 
Gávea.
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital referente à Concorrência Pública para execução de estrutura em concreto armado no 
Conjunto Residencial da Rua Marquês de São Vicente – Gávea.

13 de Setembro de 1955.
DHP – Boletim n° 49
Designando para servir no 6HP  o Prático em Engenharia José Batista de Mendonça.
Boletim n° 50
Transferindo do 2HP  para o 3HP  o Arquiteto Marcos Konder Neto.
Ordem de Serviço:
De acordo com o despacho do Sr. Secretário Geral de 25.09.1955, fica estabelecido o seguinte critério na aplicação do Decreto N° 9518: na 
construção de 2 prédios no mesmo lote, nos termos do aludido Decreto, será permitida a construção de 3 habitações desde que  em uma 
das edificações, a da frente ou a dos fundos, exista uma única habitação e na outra, duas na forma do Art. 2º do Decreto N° 7363, 
respeitadas todas as demais disposições legais vigentes.

13 de Setembro de 1955.
DHP – Concorrência Pública para execução de estrutura em concreto armado no Conjunto Residencial da Rua Marquês de São Vicente – 
Gávea.

14 de Setembro de 1955.
DHP – Boletim n° 51
Designando o Engenheiro Sidney Martins Gomes dos Santos para substituir o Arquiteto Marcos Konder Neto, na comissão incumbida de 
estudar, de acordo com o estabelecido no Art 4º da Lei N° 806 de 07.12.1954, o reajustamento dos contratos firmados pela Empresa 
Brasileira de Eletricidade S.A. em 11.12.1950 e 25.03.1953, para realização dos serviços de instalações elétricas e hidráulicas nos Conjuntos 
Residenciais Prefeito Mendes de Moraes e Marquês de São Vicente.

17 de Setembro de 1955.
DHP – Termo de obrigação que com a Prefeitura do DF assina e assume Constantino Paes Abrantes, promitente comprador do terreno 
situado à Rua Brasileira, onde existe o prédio 242.

24 de Setembro de 1955.
DHP – Boletim n° 52
Comparecimento.

29 de Setembro de 1955.
DHP – Boletim n° 53
Processo Indeferido.
Designando o Escriturário José Maria Torres para Encarregado do Núcleo 2983 (6HP)  em substituição ao Oficial José Antunes Brum Junior, 
transferido para a Secretária Geral de Finanças.

05 de Outubro de 1955.
DHP – Boletim nº . 55
Processo de Habite-se.
13 de Outubro de 1955.
DHP – Termo de obrigação que, com a Prefeitura do DF assinam e assumem Cecília Alves Domingos, Antonio Domingos Filho, Ana Alves 
Domingos cessionários do prédio situado à Estrada Monsenhor Felix, 887 atingido pelo P.A. 5692.
Concede a titulo precário, a legalização do acréscimo construído nos fundos do prédio 887.

17 de Outubro de 1955.
DHP – Quadro Comparativo das propostas apresentadas para execução da estrutura em concreto armado no Conjunto Residencial Marquês 
de São Vicente.
18 de Outubro de 1955.
DHP – Termo de obrigação que, com Prefeitura do DF  assina e assume o Sr. Manoel Maria Pinho, proprietário do prédio e respectivo 
terreno, sito à Rua Aimara ,224 atingido pelo P.A. 2942, atual 86. (idem a anterior)

25 de Outubro de 1955.
DHP – Boletim n° 57
Processo de Habite-se.

03 de Novembro de 1955.
DHP – Boletim n° 58
Processo de Habite-se.

04 de Novembro de 1955.
DHP – Boletim n° 59
Processo de Habite-se.  
DHP – Concorrência Pública para a execução de serviços complementares do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. 
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ESCOPO M²

1 Kentone ou Paredex 17.000 

2 Caiaçao interna/externa 10.000 

3 Óleo em esquadrias 13.500 

4 Óleo em serralherias 200 

5 Óleo em paredes e esquadrias 30 

6 Esmalte em paredes e esquadrias 30  

7 Verniz de boneca 30 

8 Verniz de pincel 40 

9 Enceramento em esquadrias e armários 20 

DIVERSOS

1- Remoção de terra,areia ou entulho 1.000 m³

2- Afagamento e enceramento de

  soalhos com duas mãos de cera branca 8.000 m²

3- Mesas para portinholas das cozinhas

  conforme planta do DHP, com todos

  os pertences, tampo de fórmica 

  pintada,colocados e prontos para uso 136

4-Limpeza geral do edifício V.G.

05 de Novembro de 1955.
DHP – Termo de indenização, relativo ao reajustamento do contrato assinado em 02.12.1953 entre a Prefeitura do DF e a firma  Empresa 
Técnica de Engenharia Ltda.

10 de Novembro de 1955.
Termo de indenização, relativo ao reajustamento do contrato assinado em 11.03.1952 entre a Prefeitura do DF e a firma Construtora Lobão 
Filho Ltda.
DHP – Termo de indenização, relativo ao reajustamento do contrato assinado em 29.09.1953 e a firma Empresa Técnica de Engenharia 
Ltda.

DHP – Termo aditivo de contrato assinado em 10.09.1953 entre a Prefeitura do DF e a firma Leite Borges & Cia Ltda, para execução das 
obras de acabamento no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

12 de Novembro de 1955.
Câmara do DF – Emenda (aditiva) n° 1345
Verba 704
DHP – Para inicio de construção de um Conjunto Residencial  da Prefeitura do DF, na zona da Leopoldina,  destinado a aluguel  para 
funcionários da Prefeitura do DF.
Cr$ 10.000.000,00.
12 de Outubro de 1955. 
Levy Neves, Celso Lisboa 

14 de Novembro de 1955.
DHP – Boletim n° 60
Processos de Habite-se
Funcionário Administrativo para 4HP 

17 de Novembro de 1955
DHP –Boletim n° 61
Transferência de funcionário administrativo para o Gabinete do Diretor.

19 de Novembro de 1955.
DHP – Termo aditivo de retificação do contrato celebrado em 08.08.1952 entre a Prefeitura do DF e a firma ECISA – Engenharia,Comercio e 
Industria S.A., para execução dos serviços de fornecimento e colocação de esquadrias com ferragens e vidraçaria no Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes.

22 de Novembro de 1955.
DHP – Boletim n° 62
Processos de Habite-se.
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25 de Novembro de 1955.
DHP – Boletim n° 63
Retificação do Boletim n° 60
DHP – Boletim n° 64
Transferência de funcionário administrativo para o 6HP .
DHP – Boletim n° 65
Transferência de funcionário administrativo para o 6HP .

28 de Novembro de 1955.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Prolar Sociedade Anônima, sediada nesta Capital, à Avenida Rio 
Branco ,114 – 9º andar, para execução de estrutura em concreto armado no Conjunto Residencial Marquês de São Vicente.

30 de Novembro de 1955.
DHP – Quadro comparativo das propostas apresentadas para execução de serviços complementares no Bloco A do Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes.

07 de Dezembro de 1955.
DHP – Boletim n° 66
Empresa Técnica de Engenharia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
Designando Francisco de Paula Marques Lopes, Sidney Martins Gomes dos Santos e Magdala Seixas Ferreira para aceitação das obras a que 
se refere o processo.
DHP – Boletim n° 67
Transferência de funcionário administrativo para o 7HP .

09 de Dezembro de 1955.
DHP – Termo de indenização, relativo ao reajustamento do contrato assinado em 22.12.1953 entre a Prefeitura do DF e a firma Sociedade 
Brasileira de Urbanismo S.A.
DHP – Concorrência  Pública  para montagem e  desmontagem de uma pequena construção,  servindo provisoriamente  como capela  e 
escolinha e que se acha atingida pela obra do Conjunto Residencial no Parque Proletário Gávea.

16 de Dezembro de 1955.
DHP – Chama-se a atenção para o Edital de Concorrência Pública para montagem e desmontagem de pequena construção (capela) no 
Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea.

19 de Dezembro de 1955.
DHP 
Idem ao anterior.

20 de Dezembro de 1955.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF  e a firma Abejax – Engenharia & Comércio Ltda, sediada à AvenidaFranklin  
Roosevelt ,39 – 13º andar, para a execução de serviços complementares do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – 
Pedregulho.
26 de Dezembro de 1955.
DHP – Boletim n° 70
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – A. Leite Borges & Cia Ltda –  Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes, Magdala 
Seixas Ferreira e o Arquiteto Hélio Marinho para, sob a presidência do primeiro,  examinarem e darem parecer sobre a aceitação dos 
serviços  constantes da presente petição. 
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Engenheiros  Francisco de Paula Marques Lopes, Magdala 
Seixas Ferreira e o Arquiteto Hélio Marinho para, sob a presidência do primeiro,  examinarem e darem parecer sobre a aceitação dos 
serviços constantes da presente petição.

29 de Dezembro de 1955.
DHP – Ata de Concorrência Pública para montagem e desmontagem de pequena construção (capela) no Conjunto Residencial Marquês de 
São Vicente – Gávea.

ANO 1956
02 de Janeiro de 1956.
DHP – Boletim n° 71
Processos Indeferidos:
Processo N° 7.704.109-55 – Construtora Lobão Filho Ltda – Rua Marquês de São Vicente – Ficam aceitas definitivamente as obras.
Processo  N°  7.703.813-55  –  Empresa  Técnica  de  Engenharia  Ltda  –  Conjunto  Residencial  Prefeito  Mendes  de  Moraes  –  As  obras 
complementares ficam aceitas definitivamente.
Processo N° 7.704.051-55 – A. Leite Borges & Cia Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam aceitas provisoriamente 
as obras de acabamento do Bloco A.       

03 de Janeiro de 1956.
LEI 838 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1955
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ITEM Cr$
Orçamento total 11.541.768.055,20
Secretaria de viação e obras 2.664.938.000,00

Verba 704 – DHP
Material permanente 143.000,00
Material de consumo 455.000,00
Encargos correntes 100.000,00
Limpeza, conservação e tratamento de água – CRPMM 50.000,00
Reparos e instalações 50.000,00
Conservação das maquinas, reparações e instalações da lavanderia do CRPMM 50.000,00
Conservação dos conjuntos em funcionamento 200.000,00
Obras de acabamento e serviços complementares do CRPMM 2.000.000,00
Continuação dos conjuntos de habitações p/ aluguel 5.000.000,00
Continuação das obras do CRMSV 20.000.000,00
Construção de 240 casas p/ alugar 25.000.000,00
Construção de casas populares – Realengo 10.000.000,00
Total 63.048.000,00

10 de Janeiro de 1956.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma A. Leite Borges & Cia Ltda para montagem e desmontagem de 
uma pequena construção no Conjunto 
Residencial Marquês de São Vicente, no Parque Proletário da Gávea.
Termo aditivo de contrato assinado em 11.12.1950 entre a Prefeitura do DF e a firma Empresa Brasileira  de Engenharia  S.A.,  para 
instalações elétricas e hidráulicas no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
Termo aditivo  ao contrato  assinado em 25.05.1953  entre a Prefeitura do DF  e  a  firma  Empresa  Brasileira  de  Engenharia  S.A.  para 
instalações elétricas e hidráulicas , no Conjunto Residencial da Rua Marquês de São Vicente, no Parque Proletário da Gávea.

17 de Janeiro de 1956.
DHP – Boletim n° 01
Processos Indeferidos.

21 de Janeiro de 1956.
DHP – Boletim n° 02
Transferência de funcionário.

27 de Janeiro de 1956.
DHP – Boletim n° 03
Processos Indeferidos.
DHP – Boletim n° 04
Transferência de funcionário:
Transferindo do 4HP  – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Núcleo 5980 – para o Gabinete do Diretor, Núcleo 2980  o 
Servente Auxiliar A. Mendes dos Santos.
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, sob a responsabilidade do 
primeiro, examinarem e darem parecer sobre a aceitação definitiva das obras de pavimentação do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes.
01 de Fevereiro de 1956.
DHP – Boletim n° 05
Consignando a apresentação  do Arquiteto Afonso Eduardo Reidy, designado para ter exercício neste Departamento e designando-o para 
servir no Gabinete do Diretor.

08 de Fevereiro de 1956.
DHP – Boletim n° 08
Designando o Engenheiro David Astrachan para substituir o Engenheiro Sidney Martins Gomes dos Santos durante o período de férias do 
mesmo.

15 de Fevereiro de 1956.
DHP – Boletim n° 10
Processo Indeferido.
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do 
primeiro,  examinarem e darem parecer sobre a aceitação provisória das obras de estrutura (prosseguimento) do Conjunto Residencial 
Marquês de São Vicente, a cargo da firma A. Leite Borges & Cia. Ltda.

16 de Fevereiro de 1956.
DHP – Boletim n° 06
Consignando  a  apresentação  em  data  de  hoje,  do  Desenhista  Auxiliar  Gelton  Pacielo  da  Mota  designado  para  ter  exercício  neste 
Departamento e designando-o a servir no 2HP.
 
17 de Fevereiro de 1956.
DHP –Boletim n° 07
Processo N° 7.600.241-56 – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam aceitas  definitivamente as obras.
Consignando a apresentação em data de hoje do Arquiteto Auxiliar Mario Bakaj para servir neste Departamento e designando-o para o 
6HP .
Transferência de funcionário para o 1HP .
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18 de Fevereiro de 1956.
DHP- Boletim n° 07
Idem ao anterior.

20 de Fevereiro de 1956.
DHP – Boletim n° 12
Licença Prêmio.
Ato do Secretário Geral
Processo Indeferido.

22 de Fevereiro de 1956.
DHP – Boletim n° 37
Designação de funcionário.
Boletim n° 13
Designação de funcionário administrativo.

23 de Fevereiro de 1956.
DHP – Boletim n° 14
Aceitação provisória  da  obra  N 7.600.512-56 – A.  Leite  Borges &  Cia.  Ltda.  –  Prosseguimento das obras  de  estrutura  do Conjunto 
Residencial da Rua Marquês de São Vicente – Gávea. – Ficam aceitas definitivamente as obras, tendo em vista o parecer da Comissão de 
Aceitação.

24 de Fevereiro de 1956.
DHP – Boletim n° 15
Designando a Auxiliar Administrativo Rosa Herédia Sá e  a Arquiteta Auxiliar Sonia Marlene de Paiva para servir,  respectivamente no 
Gabinete do Diretor e no 4HP .  

09 de Março de 1956.
DHP – Boletim n° 16
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do 
primeiro, examinarem e darem parecer sobre a aceitação provisória das obras de acabamento e serviços complementares nos Blocos A4, A5 
e A6 do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes a cargo da firma Abejax – Engenharia & Comércio Ltda. 
 
21 de Março de 1956.
DHP – Boletim n° 17
Transferência de funcionário do 7HP  para o 5HP  e do 5HP  para o 7HP .
Boletim n° 18 de 14 de Março de 1956
Transferência de funcionário para o 5HP .

06 de Abril de 1956.
DHP – Boletim n° 19
Processo Indeferido.
13 de Abril de 1956.
Boletim n° 23.
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, Magdala Seixas Ferreira e Gabriel Souza Aguiar para, sob a presidência do 
primeiro, procederem a levantamento das obras executadas pela firma Instalações Combus Ltda, de acordo com o contrato assinado em 
05.12.1953, dando parecer que deverá fazer parte integrante do termo de rescisão de contrato.
Designo o Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes, Antonio Mollica e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro, 
procederem a avaliação, de acordo com a Portaria 963, de 21.12.1955 do Sr. Prefeito.

17 de Abril de 1956.
DHP – Boletim n° 22
Processo Indeferido.

24 de Março de 1956.
DHP – Boletim n° 23
Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro, 
darem parecer sobre a aceitação definitiva das obras de acabamento do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, a 
cargo da firma A. Leite Borges & Cia Ltda.
25 de Março de 1956.
DHP – Boletim n° 24
Comparecimento para esclarecimentos.

04 de Maio de 1956.
DHP – Termo de ratificação e retificação ao contrato firmado em 16.11.1955 entre a Prefeitura do DF e a firma Prolar S.A.

10 de Maio de 1956.
DHP – Boletim n° 25
Abejax – Engenharia e Comércio Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Compareça perante a Comissão de aceitação de 
obras.
Retificação – DO de 24.04.1956 – Onde se lê aceitação de serviços por tempo provisório lia-se aceitação por tempo definitivo.

17 de Maio de 1956.
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DHP – Concorrência Pública para prosseguimento das obras de estrutura do Conjunto Residencial da Rua Marquês de São Vicente – Gávea.

23 de Maio de 1956.
DHP – Edital n° 02
Concorrência Pública para execução de alvenarias, revestimento,  fornecimento e colocação de esquadrias para o Conjunto Residencial 
Marquês de São Vicente – Gávea.

Edital n° 03
Concorrência Pública para prosseguimento das obras de estrutura e alvenaria dos Blocos A1 e A2 do Conjunto Residencial Vila Isabel na 
Rua Visconde de Vila Isabel, 272.

24 de Maio de 1956.
DHP – Boletim n° 25
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – A. Leite Borges & Cia Ltda – Ficam aceitas definitivamente as obras.

26 de Maio de 1956.
DHP- Boletim n° 26
Apresentação e designação de funcionário para servi no 4HP .

04 de Junho de 1956.
DHP – Boletim n° 27
Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, Antonio Mollica e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro, 
procederem a avaliação  de acordo com a Portaria N° 963 de 21.12.1955 do Sr. Prefeito.
Processos de Habite-se.
Apresentação de funcionários:
Auxiliar Técnico de Topografia – José Lucas de Oliveira removido do Departamento de Limpeza Urbana para o DHP onde servirá no 5HP .
Auxiliar Técnico de Topografia José Soares Romão removido do DLU para o DHP onde servirá no 5HP .
Desenhista Auxiliar João Campos Filho removido do DLU para o DHP onde servirá no 6HP .
Boletim nº 29
Transferindo do 4HP  – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – para o Gabinete do Diretor, a Serviçal Irene Barbosa Novo.
Boletim n° 30
Abejax – Engenharia & Comércio Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam aceitas provisoriamente as obras.

06 de Junho de 1956.
DHP – Boletim n° 31
Processo Indeferido.
09 de Junho de 1956.
DHP – Boletim n° 33
Transferência de funcionário.
Folha de pagamento por serviços extraordinários no total de Cr$ 8.292,00.
11 de Junho de 1956.
DHP – Chama-se a atenção para a Concorrência Pública para as obras de estrutura do Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – 
Gávea.

16 de Junho de 1956.
DHP – Boletim n° 34
Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, Antonio Mollica e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro, 
procederem a avaliação de acordo com a Portaria N° 963 de 21.12.1955 do Sr. Prefeito, nos processos de Habite-se.
Boletim n° 35
A mencionada Comissão deverá dar parecer no processo de Jorge Rios dos Reis, Rua Capitão Duarte da Cruz ,130.

21 de Junho de 1956.
DHP – Edital n° 02
Chama-se  a  atenção  dos  interessados  para  o  Edital  02  referente  à  Concorrência  Pública  para  execução de  alvenaria,  revestimento, 
fornecimento e colocação de esquadrias para o Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea.
Edital n° 03
Chama-se a atenção dos interessados para a Concorrência Pública para prosseguimento das obras de estrutura e alvenaria dos Blocos A e 
A1 do Conjunto Residencial Vila Isabel.
Ata de Concorrência Pública para prosseguimento das obras de estrutura do Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea.

29 de Junho de 1956.
DHP – Boletim n° 36
Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira, sob a presidência do primeiro, deverão efetuar 
vistoria e dar parecer no processo A. Leite Borges & Cia Ltda – Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea.

30 de Junho de 1956.
DHP – Boletim n° 36
Idem ao anterior.

06 de Julho de 1956.
DHP – Boletim n° 37
Processo Indeferido.

12 de Julho de 1956.
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DHP
Ata de Concorrência Pública para execução de alvenaria, revestimento, fornecimento e colocação de esquadrias para o Conjunto Residencial 
Marquês de São Vicente.
Proposta 01 – Construtora Lobão Filho Ltda – 360 dias – Cr$ 10.519.962,00.
Proposta 02 – Prolar S.A. – 360 dias – Cr$ 10.832.600,00.
Proposta 03 – Sociedade Brasileira de Urbanismo – 360 dias – Cr$ 10.832.600,00

21 de Julho de 1956.
DHP – Boletim n° 43
Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea – A. Leite Borges & Cia Ltda – Ficam aceitas provisoriamente as obras, de acordo 
com o parecer da comissão.

27 de Julho de 1956.
DHP – Ata da Concorrência Pública para prosseguimento das obras de estrutura e alvenaria dos Blocos A1 e A2 do Conjunto Residencial Vila 
Isabel.
Proposta 01 – Carvalho & Hosken Ltda – 300 dias – Cr$ 4.961.600,00
Proposta 02 – Sociedade Brasileira de Urbanismo – 300 dias – Cr$ 5.319.500,00.
Boletim n° 46
Folha de pagamento de serviços extraordinários Cr$ 8.292,00.
                                  
07 de Agosto de 1956.
SGVO – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Construtora Lobão Filho Ltda sediada à Rua Franklin Roosevelt, 
115 – sala 706  para execução de serviços de alvenaria, revestimento, fornecimento e colocação de esquadrias para o Conjunto Residencial 
Marquês de São Vicente – Gávea.

09 de Agosto de 1956.
Idem ao anterior.

17 de Agosto de 1956.
DHP
Ato do Diretor:
Processo Indeferido.
24 de Agosto de 1956.
DHP - Despacho do Engenheiro Chefe:

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO MÊS DE JULHO DE 1956.

Exigências 236

Habite-se definitivo 19

Indeferimentos 19

Aceitação de Obras 02

Deferimentos 07

Prorrogações pagas    

Desistência                

Habite-se Provisório  

Legalizações 02

Projetos apresentados 45

Resumos 10

Tipos oficiais 37

Copias heliográficas   

Modificações s/ acréscimos 06

Licenças concedidas 100

Plantas de situação 100

27 de Agosto de 1956.
DHP – Boletim n° 48
Processo Indeferido.

11 de Setembro de 1956.
DHP – Boletim n° 49
Designo os Engenheiros Antonio Mollica, Magdala Seixas Ferreira e Carlos Nelson de Oliveira Góes para, sob a presidência do primeiro, 
estudarem e darem parecer sobre o assunto a que se refere o processo N° 7.602.057-56 – Casas Marelar Indústria e Comércio Ltda – 
Avenida Presidente Vargas, 509 – 20º andar.

20 de Setembro de 1956.
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DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Carvalho & Hosken Ltda sediada à Avenida Venezuela, 27 – 9º 
andar – grupo 902 para prosseguimento das obras de estrutura do Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea.
Idem para prosseguimento das obras  de estrutura e alvenaria dos Blocos A1 e A2 do Conjunto Residencial Vila Isabel.

21 de Setembro de 1956.
DHP – Boletim n° 56
Transferência de funcionário.
Boletim n° 57
Designo os Engenheiros Antonio Mollica, Carlos Nelson de Oliveira Góes e Ila Schueler de Araripe Macedo para, sob a presidência do 
primeiro, procederem a sindicância sobre os processos 7.500.751-51 e 7.501.875-51. 
Boletim n° 58
Aceitação definitiva de obra.
Processo N° 7.602.949-56 – A. Leite Borges & Cia Ltda – Prosseguimento das obras  de estrutura do Conjunto Residencial Marquês de São 
Vicente – Gávea – Ficam aceitas definitivamente as obras, tendo em vista o parecer da Comissão de Aceitação.

22 de Setembro de 1956.
DHP – Boletim n° 59
Processos de Habite-se.

26 de Setembro de 1956.
DHP – Boletins nº 60/61
Apresentação e designação de funcionários.
Boletim n° 62
Funcionários incluídos na tabela de Licença-Prêmio.

28 de Setembro de 1956.
DHP – Boletim n° 63
Transferência de funcionário.
04 de Outubro de 1956.
DHP – Boletim n° 64
Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro, 
examinarem e darem parecer sobre a aceitação definitiva das obras de prosseguimento de estrutura do Conjunto Residencial Marquês de 
São Vicente – Gávea a cargo de Instalações Combus Ltda – Processo N° 7.603.330-56.
Boletim n° 65
Processos Indeferidos.

 06 de Outubro de 1956.
SGVO – DHP:Termo de obrigação que com a Prefeitura do DF assina e assume José da Silva Gomes, na qualidade de proprietário do prédio 
e respectivo terreno, situado à Rua Almeida Nogueira, 10, a fim de obter o Título Precário, permissão para manter no alinhamento atual o 
muro existente no referido imóvel.

08 de Outubro de 1956.
Decreto N° 13.347 de 06 de Outubro de 1956.
Regula os afastamentos das construções nos casos que menciona e dá outras providências.
O Prefeito do DF, usando das atribuições que lhe confere o Art. 25 Alínea IV, da Lei n° 217 de 15 de Janeiro de 1948 decreta:
Artigo 1º - Fica revogado o Art.3º do Decreto n° 7363 de 28 de setembro de 1942, aplicando-se à matéria por ele regulada, as disposições 
pertinentes do Decreto n° 6000 de 01 de julho de 1937.
      Parágrafo Único: Nos lotes com testada inferior a 12,00 metros observar-se-á o seguinte:
      1 – Quando a testada for igual ou inferior a 7,00 metros, a construção poderá atingir as divisões laterais;
      2 – quando a testada for igual ou inferior a 9,00 metros e superior a 7,00 metros, a construção poderá atingir uma das divisões 
laterais, desde que, em relação à outra se verifique um afastamento mínimo de 1,50 metros;
      3 – quando a testada for inferior a 12,00 metros e superior a 9,00 metros, a construção poderá atingir uma das divisões laterais, desde 
que, em relação à outra, se verifique um afastamento mínimo de 2,50 metros.
Artigo 2º - Nas Construções a serem licenciadas não será exigível o afastamento:
      1 – em lote resultante de parcelamento em duas porções indivisíveis, em relação a qualquer das divisas laterais, quando os lotes 
contíguos não estiverem sujeitos a afastamentos laterais obrigatórios;
      2 – em lote extremo de loteamento ou parcelamento de terreno em relação à divisa comum a lote contíguo que não sendo suscetível 
de parcelamento  em mais de dois lotes, na mesma face da quadra, não esteja sujeito a afastamento em relação à mesma divisa;
      3 – em lote de esquina, em relação à divisa oposta à maior testada, quando a menor testada for igual ou inferior a 10,50 metros 
medidos na mesma, até o prolongamento da linha da outra testada.
Artigo 3º - Em qualquer lote será dispensado o afastamento em relação a poste(???) de quaisquer das divisas do lote para construção de:
      1 – Garagem particular, desligada da construção principal, admitindo-se um pavimento superposto, com área máxima de 20 metros 
quadrados.
      2 – Pórtico, abrigo ou garage de um único pavimento, ligado ao edifício, superposto ou não por terreno descoberto.
Artigo 4º - Nos lotes aprovados posteriormente ao Decreto N° 6000 de 01 de julho de 1937, as construções com quaisquer número de 
pavimentos, poderão atingir, nas zonas residenciais, as divisas laterais desde que, simultaneamente:

a) – Guardem um afastamento mínimo de 10,00 metros em relação ao alinhamento, medidos na normal a este.
b) – sejam construídos com pavimento térreo em “pilotis”, nos termos do Art. 3º do Decreto n° 12881 de 22 de julho de 1955, 

quando tiverem três ou mais pavimentos, em qualquer zona, e dois pavimentos na Ilha do Governador.
Artigo 5º - Ficam excluídos das disposições deste decreto os casos em que, de acordo com o Decreto N° 6000 de 01 de julho de 1937, ou 
com projetos aprovados e decretos especiais de urbanização, haja exigências dos afastamentos laterais e frontais maiores.
Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrario.
Distrito Federal, 06 de Outubro de 1956 – 68º da República
Francisco Negrão de Lima 
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Edgarg Soutillo.

30 de Outubro de 1956.
DHP – Boletim n° 69
Troca de número de matrícula: Indeferido. 

01 de Novembro de 1956.
DHP – Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do 
primeiro, vistoriarem e darem parecer sobre a aceitação definitiva no Processo n° 7.603.670-56 – A. Leite Borges & Cia Ltda – Conjunto 
Residencial Marquês de São Vicente.
03 de Novembro de 1956.
DHP – Concorrência Pública para serviços de pintura nos Blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

14 de Novembro de 1956.
DHP – Boletim n° 72
Transferência de funcionário.

16 de Novembro de 1956.
DHP – Boletim n° 74
Consignando a apresentação do Engenheiro Auxiliar Carlos Nelson de Oliveira Góes designado por ato do Sr. Secretario Geral, constante no 
Boletim n° 220 para ter exercício neste Departamento, designando-o para servir no 1HP .
Concorrência Pública para serviços de acabamento do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

19 de Novembro de 1956.
DHP – Chama-se a atenção dos interessados para o Edital de Concorrência Pública para os serviços de pintura nos Blocos B1 e B2 do 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

22 de Novembro de 1956.
DHP – Boletim n° 76
Processo Indeferido.

23 de Novembro de 1956.
DHP – Boletim n° 77
Folha de pagamento dos serventuários que prestaram serviços extraordinários, durante os meses de setembro e outubro de 1956.
DHP – Chama-se a atenção dos interessados para a Concorrência Pública para execução dos serviços de acabamento do Bloco A do 
CRPMM.
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital de Concorrência Pública para serviços de pintura nos Blocos B1 e B2 do CRPMM.

29 de Novembro de 1956.
DHP – Boletim n° 78
Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, Antonio Mollica e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro 
procederem a avaliação conforme 
despacho no Processo N° 7.403.306-52 – Luiz Teixeira Pombo – Rua Morana, 141.   

03 de Dezembro de 1956.
DHP – Termo de contrato entre a Prefeitura do DF  Willimann & Xavier para fornecimento de uma geladeira.

07 de Dezembro de 1956.
DHP – Boletim n° 80
Instalações Combus Ltda – Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Ficam aceitas definitivamente as obras, nos termos do parecer 
da Comissão.
Orçamento de 1957

VERBA 704 – DHP

ITEM Cr$

Material permanente 93.000,00

Material de consumo 315.000,00

Despesas diversas

Encargos correntes 50.000,00

Serviços adjudicados

Limpeza, conservação e tratamento de água da piscina do Pedregulho 50.000,00
Reparações e instalações 50.000,00

Conservação  das  maquinas,  reparações  e  instalações  da  lavanderia  do 
Pedregulho 50.000,00
Conservação dos conjuntos em funcionamento 200.000,00

Obras de acabamento e serviços complementares do Pedregulho Ilegível
Continuação das habitações populares destinadas a aluguel 5.000.000,00
Continuação das obras do CRMSV 10.000.000,00
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15 de Dezembro de 1956.
DHP – Ata de Concorrência  Pública  para serviços de acabamento no Bloco A do Conjunto Residencial  Prefeito Mendes de Moraes – 
Pedregulho.

22 de Dezembro de 1956.
DHP – Boletim n° 82
Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, Antonio Mollica e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro, 
calcularem a taxa de “mais valia” relativo ao projeto a que se refere o presente processo N° 7.501.806-53 – Rua Projetada G lote 53.

28 de Dezembro de 1956.
DHP – Boletim n° 83
Licença-Prêmio – Lygia Fernandes – Arquiteta (três meses).

ANO 1957
03 de Janeiro de 1957.
DHP – Boletim n° 84
Apresentação e designação do funcionário – Engenheiro Auxiliar Rodrigo Flavio de Magalhães – para exercício neste DHP, no 5HP (Serviço 
de Fiscalização).

05 de Janeiro de 1957.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Construtora Lobão Filho Ltda sediada à Rua Franklin Roosevelt, 
115 – Grupo 706 para serviços de pintura nos Blocos B1 e B2 do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

10 de Janeiro de 1957.
DHP – Minuta de termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Abejax – Engenharia e Comércio Ltda para execução de 
serviço de acabamento do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

16 de Janeiro de 1957.
DHP – Boletim n° 01
Atos do Diretor:
17 de Janeiro de 1957.
DHP – Boletim n° 02
Ordem de Serviço:  De  acordo  com despacho  do  Exmo.  Sr.  Secretário  Geral  de  Viação  e  Obras  de  17.11.1956  e  31  .12.1956,  fica 
estabelecido o seguinte critério  na aplicação do Decreto N° 9518 – na construção de dois prédios no mesmo lote, nos termos do aludido 
Decreto, não permitidas duas residências em cada prédio obedecidas aa determinações dos Decretos Nº 7363 e 13347, respectivamente de 
25.09.1942 e 06 de Outubro de 1956.

Boletim n° 03
Atos do Diretor:

24 de Janeiro de 1957.
DHP – Boletim n° 06
Atos do Diretor:

01 de Fevereiro de 1957.
DHP – Boletim n° 07
Processos de Habite-se.

05 de Fevereiro de 1957.
DHP – Boletim  n° 08
Processos de Habite-se.

08 de Fevereiro de 1957.
DHP – Boletim n° 09
Processo N° 7.604.116 -56 – Abejax – Engenharia e Comércio Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho- Ficam 
aceitas definitivamente as obras.

21 de Fevereiro de 1957.
DHP – Boletim n° 12
Apresentação e designação de funcionário.

27 de Fevereiro de 1957.
DHP – Boletim n° 13
Processos de Habite-se..

09 de Março de 1957.
DHP – Boletim n° 14
Instaladora Técnica de Eletricidade e Hidráulica Ltda – Conjunto Residencial Vila Isabel – Compareça para esclarecimentos.

21 de Março de 1957.
DHP – Boletim n° 17
Apresentação e designação de funcionários.

22 de Março de 1957.
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DHP – Boletim n° 18
Apresentação e designação de funcionário.

29 de Março de 1957.
DHP – Boletim n° 19
Apresentação e designação de funcionário.

03 de Abril de 1957.
DHP – Boletim n° 20
Atos do Diretor

06 de Abril de 1957.
DHP – Boletim n° 21
Processos Indeferidos.

20 de Abril de 1957.
DHP – Boletim n° 22
Processos de Habite-se.

26 de Abril de 1957.
DHP – Boletim n° 24
Comparecimento para esclarecimento.
Casas Maralar Industria e Comércio Ltda – Compareça para ciência do parecer da Comissão.

02 de Maio de 1957.
DHP – Boletim n° 25
Processo de Habite-se : Indeferido.

07 de Maio de 1957.
DHP – Boletim n° 26
Processo Habite-se Indeferido.

14 de Maio de 1957.
DHP – Boletim n° 27
Processo Indeferido.

23 de Maio de 1957.
DHP – Boletim n° 28
Designo  os  Engenheiros  Francisco  de  Paula  Marques  Lopes,  David  Astrachan  e  Magdala  Seixas  Ferreira  para  em Comissão,  sob  a 
presidência do primeiro, examinarem as obras e darem parecer sobre a aceitação provisória no Processo N° 7.301.115-57 – Abejax – 
Engenharia e Comercio Ltda, Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.
Para o Processo N° 7.301.093-53 – Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira 
para, sob a presidência do primeiro, examinarem as obras e darem parecer sobre a aceitação provisória das mesmas no processo do 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho – ECISA – Engenharia  Comércio e Industria S.A.

01 de Julho de 1957.
DHP – Boletim n° 31
Licença-Prêmio.

03 de junho de 1957.
DHP – Boletim n° 32
Indeferido.

07 de Junho de 1957.
DHP – Boletim n° 33
Designo  os  Engenheiros  Francisco  de  Paula  Marques  Lopes,  David  Astrachan  e  Magdala  Seixas  Ferreira  para,  em  Comissão  sob  a 
presidência do primeiro, examinarem as obras  e darem parecer sobre a aceitação provisória no processo N° 7.301.556-57 – Construtora 
Lobão Filho Ltda no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.
Boletim n° 34
Licença – Prêmio.

08 de Junho de 1957.
DHP – Boletim n° 35
Designo os Engenheiros Gabriel de Souza Aguiar, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, em Comissão sob a presidência do 
primeiro, examinarem a obra e procederem de acordo com o Art. 82 do Caderno de Obrigações, para efeito de rescisão amigável de 
contrato.

26 de Junho de 1957.
DHP – Boletim n° 36
Designando o Engenheiro Magdala Seixas Ferreira para substituir o Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes na chefia do 4HP , por 
motivo de férias.

09 de Julho de 1957.
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DHP – Boletim n° 40
Abejax – Engenharia e Comércio Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes- Pedregulho : Ficam aceitas provisoriamente as 
obras.
ECISA  –  Engenharia   Comércio  e  Indústria  S.A.  –  Conjunto  Residencial  Prefeito  Mendes  de  Moraes  –  Pedregulho:  Ficam  aceitas 
provisoriamente as obras.
Agostinho de Lima – Artífice Ref. D – Não há vaga no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

16 de Julho de 1957.
DHP – Boletim n° 41
Transferência de funcionário ( Auxiliar de Escritório)
Boletim N° 42 – Consignando a apresentação de trabalhador.
Boletim n° 43 – Transferência de funcionário.

17 de Julho de 1957.
DHP – Boletim n° 44
Apresentação e designação de funcionário ( Auxiliar Administrativo)

20 de Julho de 1957.
DHP – Boletim n° 45
Processo de Habite-se.

23 de Julho de 1957.
DHP – Boletim n° 46
Apresentação e designação de funcionário.(Vigia)

26 de Julho de 1957.
DHP – Edital n° 01
Concorrência Pública para execução de serviços diversos no prosseguimento das obras do Conjunto Residencial Marquês de São Vicente, 
nos Blocos (A1,A2,A3,A4 e A5).

29 de Julho de 1957.
DHP – Boletim n° 47
Licença-Prêmio.

02 de Agosto de 1957.
DHP – Boletim n° 48
Atos do Diretor: Processos Indeferidos.

06 de Agosto de 1957.
DHP – Boletim n° 49
Atos do Diretor: Processos Indeferidos.

07 de Agosto de 1957.
DHP – Termo aditivo de ratificação e retificação ao termo aditivo assinado em 31 de Outubro de 1955, entre a Prefeitura do DF e a firma A. 
Leite Borges Cia Ltda, referente ao contrato para execução das obras de acabamento no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes 
de Moraes – Pedregulho.

22 de Agosto de 1957.
DHP – Boletim n° 51
Designo os Engenheiros Antonio Mollica, Magdala Seixas Ferreira e Carlos Nelson Góes para, em Comissão, sob a presidência do primeiro, 
determinarem a taxa de “mais valia” a que se refere o processo N° 7.301.755-54.

26 de Agosto de 1957.
DHP – Boletim n° 52
Designo o Auxiliar Administrativo Ref. H Irnacy Cruz dos Santos para secretariar a Comissão de Concorrência Pública deste Departamento.
Boletim nº 53
Transferência de funcionário (Desenhista).

26 de Agosto de 1957.
DHP – Ata de Concorrência Pública para execução de serviços diversos no prosseguimento das obras do Conjunto Residencial Marquês de 
São Vicente, nos Blocos A1, A2, A3, A4 e A5.

29 de Agosto de 1957.
DHP – Boletim nº 54
Apresentação e designação de funcionário (Auxiliar de Escritório).

30 de Agosto de 1957.
DHP – Concorrência Pública para obras de reparo e pintura na lavanderia dos Blocos B1 e B2 e Escola do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes – Pedregulho.
Quadro de propostas apresentadas para execução de serviços diversos no prosseguimento das obras do Conjunto Residencial Marquês de 
São Vicente, Blocos A1, A2,A3,A4.

04 de Setembro de 1957.
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DHP – Edital n° 02
Concorrência Pública :
Torno público para conhecimento dos interessados que no dia 17 de setembro de 1957, às 15 horas à Avenida Marechal Câmara ,350 – 10º 
andar, será realizada a Concorrência Pública para as obras de reparos e pintura na lavanderia dos Blocos B1, B2 e Escola do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.
DHP, 02 de setembro de 1957.
Carmem Velasco Portinho – Diretora do DHP.

09 de Setembro de 1957.
DHP – Edital n° 02
Idem ao anterior.

13 de Setembro de 1957.
DHP – Boletim n° 55
Atos do Diretor: Processo Indeferido.

14 de Setembro de 1957.
DHP – Boletim n° 5
Designando o Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes para substituir  a Arquiteta Lygia Fernandes na Chefia do 2HP , durante 
impedimento da mesma por motivo de férias, no período de 12.09.1957 a 11 de Outubro de 1957.

16 de Setembro de 1957.
DHP – Boletim n° 57
Designo  os  Engenheiros  Francisco  de  Paula  Marques  Lopes,  David  Astrachan  e  Magdala  Seixas  Ferreira  para,  em Comissão,  sob a 
presidência do primeiro, examinarem as obras e darem parecer no processo Instalações Combus Ltda – Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes – Pedregulho.

02 de Outubro de 1957.
DHP – Boletim n° 58
Processos Indeferidos.

03 de Outubro de 1957.
DHP – Boletim n° 60
Construtora Lobão Filho Ltda – As obras do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes foram aceitas definitivamente.

10 de Outubro de 1957.
DHP – Boletim n° 59
Designo  os  Engenheiros  Francisco  de  Paula  Marques  Lopes,  David  Astrachan  e  Magdala  Seixas  Ferreira  para  em Comissão,  sob  a 
presidência do primeiro, vistoriarem as obras e darem parecer sobre a aceitação definitiva, no processo 7.302.742-57 – Construtora Lobão 
Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

19 de Outubro de 1957.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Estacas Franki Ltda, com escritório à Avenida Rio Branco, 311 – 
10º andar, para execução de 24 estacas Franki, 6 blocos de ligação e tubulação no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes – Pedregulho.

22 de Outubro de 1957.
DHP – Boletim n° 61
Processos

28 de Outubro de 1957.
DHP – Boletim n° 62
Designo  os  Engenheiros  Francisco  de  Paula  Marques  Lopes,  David  Astrachan  e  Magdala  Seixas  Ferreira  para  em Comissão,  sob  a 
presidência do primeiro, examinarem as obras e darem parecer sobre a aceitação provisória – Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto 
Residencial Marquês de São Vicente – Gávea.

30 de Outubro de 1957.
DHP – Boletim n° 63
Processo – Instalações Combus Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Compareça para esclarecimentos.

05 de Novembro de 1957.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do Distrito Federal e a firma Construtora Lobão Filho Ltda com escritório ‘a 
Avenida Franklin  Roosevelt,  115,  sala  706,  para execução de obras  de  reparo e pintura na lavanderia,  Blocos  b!  e B2 do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.
Representante: Benjamim August Lobão.

08 de Novembro de 1957.
DHP – Boletim n° 64
Designo os Engenheiros Antonio Mollica, Magdala Seixas Ferreira e Carlos Nelson de Oliveira Góes para realizarem o calculo de taxa de 
MAIS VALIA no processo de Nair da Costa Freitas, Rua Francisca Julia, lote N° 14 e Manoel Pereira da Silva, Rua Engenheiro Manoel 
Segurado ,339.
Construtora Lobão Filho Ltda - Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Gávea. Ficam aceitas provisoriamente as obras.
Engenharia Comercio e Industria S.A. - Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Junte cópias autenticadas das faturas.
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23 de Novembro de 1957.
DHP – Boletim n° 66
Transferência de funcionários administrativos.
Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para aceitação provisória – Abejax Engenharia e Comercio 
Ltda - Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

25 de Novembro de 1957.
DHP – Boletim n° 67
Transferência de funcionário.

26 de Novembro de 1957.
DHP – Boletim n° 68
Instalações Combus Ltda - Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
 De acordo com parecer da Comissão, ficam aceitas provisoriamente as obras.

22 de Novembro de 1957.
DHP – Edital n° 03
Concorrência Pública para a execução de estrutura do Bloco A8 e outros serviços nos Blocos A1, A2 e A3 do Conjunto Residencial Marquês 
de São Vicente – Gávea.

27 de Novembro de 1957.
DHP – Edital n° 04
Concorrência Pública para prosseguimento das obras dos Blocos A1 e A2 do Conjunto Residencial Vila Isabel.

12 de Dezembro de 1957.
DHP – Boletim n° 71
Engenharia Comercio e Industria S.A., junte cópias autenticadas das faturas.

12 de Dezembro de 1957.
Lei No 903  de 11 de dezembro de 1957)

2ª QUINZENA DE DEZ. DE 57(não encontrada)

ANO 1958
03 de Janeiro de 1958.
DHP – Boletim n° 70
Processo de Habite-se.

08 de Janeiro de 1958.
DHP – Boletim n° 01
Designando o Engenheiro Magdala Seixas Ferreira para substituir o Engenheiro Lamartine Pessoa de Mello na chefia do 6HP , durante as 
férias do mesmo.

10 de Janeiro de 1958.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Construtora Lobão Filho Ltda, para a execução de estrutura do 
Bloco A8 e outros serviços nos Blocos A1, A2 e A3 do Conjunto Residencial Marquês de São Viccente.

13 de Janeiro de 1958.
DHP – Boletim n° 02
Atos do Diretor
Designo os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para, sob a presidência do primeiro, 
examinarem as obras e darem parecer sobre a aceitação definitiva no processo 7.600.062-58 – Abejax  - Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes.

14 de Janeiro de 1958.
DHP – Boletim n° 03
Processo de Habite-se.
DHP – Boletim n° 04
Autorização de licença de funcionário.

22 de Janeiro de 1958.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Lahuz Bezamat de Oliveira para as obras de prosseguimento nos 
Blocos A1 e A2 do Conjunto Residencial Vila Isabel.

23 de Janeiro de 1958.
DHP – Boletim n° 05
Processos de Habite-se.
25 de Janeiro de 1958.
DHP – Boletim n° 06 – Processos de Habite-se.
Designo  os  Engenheiros  Francisco  de  Paula  Marques  Lopes,  David  Astrachan  e  Magdala  Seixas  Ferreira  para,   em Comissão  sob a 
presidência  do primeiro,  examinarem as obras   e darem parecer  sobre a aceitação provisória  Empresa Brasileira  de Engenharia  S.A. 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
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29 de Janeiro de 1958. (republicado)

LEI NO 903  DE 11 DE DEZEMBRO DE 1957.
ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO DF PARA 1958.

SECRETARIA GERAL DE VIAÇÃO E OBRAS 4.092.901.135,00
TOTAL DA PDF 19.979.852.260,00

Verba 704  - DHP
Material Permanente Cr$

Móveis e equipamentos 50.000,00
Livros e semelhantes 5.000,00
Utensílios em geral 50.000,00
Aparelhamento de construção 50.000,00

Material de Consumo
Artigos de oficina,artefatos de borracha ,
Couro,vidro,cortiça e metal

40.000,00
Vestuário e tecidos em geral 50.000,00
Impressos e artigos de escritório 150.000,00
Combustíveis,lubrificantes,tintas e vernizes 150.000,00
Drogas,produtos químicos e farmacêuticos 10.000,00
Material de construção e eletricidade 100.000,00
Artigos de asseio e limpeza 100.000,00

Despesas Diversas
Encargos Correntes
Pronto Pagamento 100.000,00

Serviços Adjudicados
Limpeza, conservação e tratamento de água
Da piscina do Conjunto Residencial Prefeito
Mendes de Moraes

50.000,00
Reparações e instalações 100.000,00
Conservação das maquinas,reparações e 
Instalações da lavanderia do Conjunto
Residencial Prefeito Mendes de Moraes

100.000,00
Conservação dos Conjuntos Residenciais em
Funcionamento 500.000,00
Para obras de novos Conjuntos Residenciais,
Obras de acabamento e serviços complementares
Do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes             
Conjunto Residencial de habitações destinadas
a aluguel,nos terrenos do antigo Jardim
Zoológico – Conjunto Residencial Prefeito Mendes
De Moraes do Parque Proletário da Gávea,para 
Substituir os barracos existentes no mesmo;
Construção de 25 casas na Ilha de Paquetá,
destinadas aos funcionários da Prefeitura do DF;
construção de 30 casas tipo proletário para funcionários
lotados na Ilha do Governador e de 30 casas em Amorim     

3.000.000,00
TOTAL VERBA 704 4.605.000,00

03  de Fevereiro de 1958.
DHP – Boletim n° 08
Designo os  Engenheiros  Sidney Martins  Gomes  dos  Santos,  David Astrachan e Magdala  Seixas  Ferreira  para em Comissão para,  em 
Comissão sob a presidência do primeiro, examinarem as obras  e darem parecer sobre a aceitação provisória Estacas Franki Ltda. Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
06  de Fevereiro de 1958.
DHP – Boletim n° 09
Designando Magdala Seixas Ferreira para responder pelo 4HP ,por ter sido o respectivo chefe Engenheiro Francisco de Paula Marques 
Lopes, colocado à disposição da Superintendência de Urbanização e Saneamento – SURSAN.
Designando o Engenheiro Carlos Mauro Cabral para responder pelo expediente do 6HP 1,durante o impedimento do respectivo chefe 
Lamartine Pessoa de Mello que gozará férias.   

08  de Fevereiro de 1958.
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DHP Boletim n° 10
Designando David Astrachan, Carlos  Mauro Cabral e Magdala Seixas Ferreira para em Comissão  em Comissão sob a presidência  do 
primeiro, examinarem as obras  e darem parecer sobre a aceitação provisória (não identifica a obra).

10  de Fevereiro de 1958.
DHP Boletim n° 11
Ordem de Serviço 
De acordo com os despachos de 08 de fevereiro de 1957 do Exmo. Sr. Prefeito do DF e de 22.01.1958 do Exmo. Sr. Secretário Geral de 
Viação e Obras nos processos 7.600.503-56 e 7.303.455-57, respectivamente, ficam estabelecidos os seguintes critérios na aplicação do 
Decreto No 13347-56:

c) as licenças proletárias em curso anteriormente ao Decreto No 13347 de 06 de Outubro de 1956 poder-se-ão reger, quanto aos 
afastamentos, pelo Decreto No 7363 de 25 de 06 de Outubro de 1942.

d) nos lotes, aprovados anteriormente ao referido Decreto No 13347, é permitida a edificação proletária com os afastamentos no 
projeto aprovado de loteamento respectivo.

10  de Fevereiro de 1958.
DHP Boletim n° 12
Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira aceitação definitiva Empresa Brasileira de Engenharia S.A., 
no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

Aceitação Provisória – Abejax Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

20  de Fevereiro de 1958.
DHP Boletim n° 13
Abejax – Engenharia – Ficam aceitas definitivamente as obras de acordo com parecer da Comissão.

DHP – Boletim n° 14
Designo Sidney Martins Gomes dos Santos, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira . aceitação definitiva . Construtora Lobão Filho Ltda. 
no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

28  de Fevereiro de 1958.
DHP- Boletim n° 15
Designo Antonio Mollica, Carlos Mauro Cabral e Magdala Seixas Ferreira para, em Comissão, sob a presidência do primeiro, calcularem a 
Mais Valia resultante da aplicação do Decreto Lei No 8270 – no processo No 7.704.294-59 em nome de Maria Teixeira Caetano ‘a Rua Porto 
Felix.

06 de Março de 1958.
DHP- Boletim n° 17
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Marques de São Vicente.
Ficam aceitas definitivamente as obras.

07 de Março de 1958.
DHP- Boletim n° 18
Designando Carlos Mauro Cabral para responder pelo 6HP 1 durante o impedimento do respectivo chefe Lamartine Pessoa de Mello, que se 
acha em licença para tratamento de saúde.

08 de Março de 1958.
DHP- Boletim n° 19
Processo de Habite-se.

DHP – Boletim n° 20
Transferência de funcionário administrativo.

17 de Março de 1958.
DHP – Boletim n° 21
Designando Antonio Mollica, Rodrigo Flavio Guimarães e Magdala Seixas Ferreira para calcularem a MAIS VALIA em nome de Jorge Dias dos 
Reis.

DHP – Boletim n° 22
David  Astrachan,  Magdala  Seixas  Ferreira  e Helio  Ribas Marinho – Aceitação provisória  da Construtora Lobão Filho  Ltda – Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
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24 de Março de 1958.
DHP – Boletim n° 23
Designando o Engenheiro Chefe Sidney Martins Gomes dos Santos para Presidente da Comissão de Concorrência deste DHP tendo em vista 
ter  sido  o  Engenheiro  Francisco  de  Paula  Marques  Lopes,  colocado  ‘a  disposição  da  SURSAN –  Superintendência  de  Urbanização  e 
Saneamento, ficando a referida Comissão constituída pelo citado Engenheiro, pelo Engenheiro Magdala Seixas Ferreira e pelo Auxiliar de 
Administração Irnacy Cruz dos Santos, o qual exercerá a função de secretário.
DHP – Boletim n° 24

26 de Março de 1958.
Designo Sidney Martins Gomes dos Santos, David Astrachan e Magdala Seixas Ferreira para aceitação definitiva – Instalações Combus Ltda 
–  Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

09 de Abril de 1958.
DHP – Boletim n° 27
Transferência de funcionário administrativo.

16 de Abril de 1958.
DHP – Boletim n° 29
Processos de Habite-se

18 de Abril de 1958.
DHP – Boletim n° 30
Transferência de funcionário administrativo.
DHP – Boletim n° 31
Processos de Habite-se

25 de Abril de 1958.
DHP – Boletim n° 32
Aceitação definitiva
Instalações Combus Ltda - Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
DHP – Boletim n° 33
David Astrachan, Magdala Seixas Ferreira e Lygia Fernandes – aceitação provisória – Carvalho Hosken Ltda Conjunto Residencial Vila Isabel 
e Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Marques de São Vicente.

29 de Abril de 1958.
DHP – Boletim n° 34
Processos de Habite-se.

Boletim n° 35
Processos de Habite-se.

06 de Maio de 1958.
DHP – Boletim n° 36
Transferência de funcionário.

DHP – Boletim n° 37
Abejax – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Compareça para esclarecimentos.

08 de Maio de 1958.
DHP – Boletim n° 38
Processos de Habite-se.

DHP – Boletim n° 39
Transferência de funcionário.

09 de Maio de 1958.
DHP – Boletim n° 40 
Transferência de funcionário.

 17 de Maio de 1958.
DHP – Boletim n° 41
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Marques de São Vicente.
Aceite provisório.
Carvalho Hosken Ltda – Conjunto Residencial Vila Isabel.

02 de Junho de 1958.
DHP – Boletim n° 43
Processos de Habite-se.

DHP – Boletim n° 44
Processos de Habite-se.
06 de Junho de 1958.
DHP – Boletim n° 45
Processos de Habite-se.
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09 de Junho de 1958.
DHP – Boletim n° 46
Criação do 6HP2, conforme publicação no Diário Oficial do Município de 16.04.1958, fl. 3530 do Departamento do Pessoal, do qual deverão 
fazer parte os seguintes funcionários:

NOME CARGO
Arquiteto  Ila Schueler de Araripe Macedo Designado para responder pelo expediente do 6HP 

2
Ilmar Pimenta de Lima Almoxarife Auxiliar
Melchisedeck Bastos Auxiliar de Escritório
Roberto Freitas Mecânico de Veículo Automóvel
João Fernandes Auxiliar de Escritório
Luiza Santana Batista Artífice Referencia E
Oseas de Castro Artífice Referencia E
Irene Salgado Guimarães Artífice Referencia E
João Campos Filho Desenhista Auxiliar
Noel de Almeida. Trabalhador padrão E

10 de Junho de 1958.
DHP – Termo de contrato que entre si  fazem a Prefeitura do DF e a firma Estacas Franki Ltda,  para serviços  de prosseguimento e 
complementares  do Conjunto Residencial  Prefeito  Mendes de  Moraes (muros de  arrimo,  blocos,  renovação de terra,  estaqueamento, 
etc ...).   

18 de Junho de 1958.
DHP – Boletim n° 48
Transferência de funcionário.

24 de Junho de 1958.
DHP – Boletim n° 49  e 50
Processos de Habite-se.
Boletim n° 51
Designando Antonio Mollica, Magdala Seixas Ferreira e Lygia Fernandes para calcularem a MAIS VALIA  resultante do Decreto 8720 de 18 
de janeiro de 1946.

25 de Junho de 1958.
DHP – Boletim n° 52
Processos de Habite-se.
DHP – Boletim n° 53
Processos de Habite-se.

27 de Junho de 1958.
DHP – Boletim n° 54
Processos de Habite-se.
  
01 de Julho de 1958.
DHP – Boletim n° 55
Processos de Habite-se.

DHP – Boletim n° 56
Antonio Mollica, Lygia Fernandes e Magdala Seixas Ferreira para a Comissão  de MAIS VALIA janeiro de 1946, nos processos em a mesma 
seja devida.

DHP – Boletim n° 57
Processos de Habite-se e Concessão de Licenças .

10 de Julho de 1958.
DHP – Boletim n° 60
Processos de Habite-se
DHP – Boletim 
Processos de Habite-se.

14 de Julho de 1958.
DHP – Boletim n° 61
Processos de Habite-se.
15 de Julho de 1958.
DHP – Boletim n° 62
Processos de Habite-se.

18 de Julho de 1958.
DHP – Boletim n° 
Processos de Habite-se.

26 de Julho de 1958.

256



DHP – Boletim n° 63
Processos de Habite-se.

01 de Agosto de 1958.
DHP – Boletim n° 02
Concorrência Pública no dia 14 de agosto de 1958 para execução de obras de acabamento e arremates no Bloco A do Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes. 

05 de Agosto de 1958.                                
DHP – Boletim n° 66
Folha de gratificação no valor de Cr$ 10.000,00.
DHP – Boletim n° 65
Processos de Habite-se.

08 de Agosto de 1958.
DHP – Boletim n° 67
Processos de Habite-se.

16 de Agosto de 1958.
DHP – Boletim n° 68
Processos de Habite-se.

18 de Agosto de 1958.
Ata da Concorrência Pública ordinária para obras de acabamento e arremate no bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes.

21 de Agosto de 1958.
DHP – Boletim n° 69
Engenheiros David Astrachan, Carlos Nelson de Oliveira Góes e Helio Ribas Marinho designados para aceitação definitiva das obras da 
Abejax, no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
Ficam aceitas definitivamente as obras de reparo e pintura na lavanderia, Blocos B1 e B2 e escola do Conjunto Residencial Prefeito Mendes 
de Moraes.

22 de Agosto de 1958.
DHP – Boletim n° 70
Apresentação do Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes para ter exercício no Gabinete do Diretor.

26 de Agosto de 1958.
DHP – Boletim n° 71
David Astrachan, Carlos Nelson de Oliveira Góes, Helio Ribas Marinho designados para constituírem Comissão de aceitação definitiva das 
obras de prosseguimento dos Blocos A1, A2, A3, A4 e A5 do Conjunto Residencial Marques de São Vicente.

27 de Agosto de 1958.
Quadro comparativo do acabamento e arremates do Bloco A de Pedregulho.
 
03 de Setembro de 1958.
DHP – Boletim n° 74
Construtora Geral Brasilbrás Ltda – junte guia de caução.
Instalações Combus Ltda - Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
Ficam aceitas as obras definitivamente.
Empresa Brasileira de Engenharia S.A.
Conjunto Residencial Marques de São Vicente – Designados Gabriel  de Souza Aguiar, Magdala Seixas Ferreira e David Astrachan para 
darem parecer sobre rescisão de contrato pleiteada.

06 de Setembro de 1958.
DHP – Boletim n° 75
Processos de Habite-se.
Construtora Lobão Filho Ltda - Conjunto Residencial Marques de São Vicente.
 - Ficam aceitas definitivamente as obras.

12 de Setembro de 1958.
DHP – Boletim n° 72
David Astrachan, Carlos Nelson de Oliveira Góes, Helio Ribas Marinho para em Comissão, estudarem a aceitação definitiva das obras de 
prosseguimento nos Blocos A1, A2, A3, A4 e A5 do Conjunto Residencial Marques de São Vicente.
Designando David Astrachan para responder pela chefia do 1HP  durante o impedimento do chefe titular.

DHP – Boletim nº, 76
Processos de Habite-se

19 de setembro de 1958.
DHP – Edital n° 03
Concorrência Pública Sumária para obras de conservação no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.
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26 de Setembro de 1958.
DHP – Boletim n° 77
Ato do Diretor:
Carvalho & Hosken Ltda – Conjunto Residencial Vila Isabel – Ficam aceitas definitivamente as obras.

29 de Setembro de 1958.
DHP – Boletim n° 78
Processos de Habite-se.

04 de Outubro de 1958.
DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do Distrito Federal e a firma Construtora Lobão Filho Ltda, para obras de 
acabamento e arremates no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.
Representante : Benjamim Augusto Lobão.

07 de Outubro de 1958.
DHP – Boletim n° 79
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Carlos Nelson de Oliveira Góes para aceitação provisória 
das  obras  de  prosseguimento  e  complementares  (muros  de  arrimo,  blocos,  remoção  de  terra,  estaqueamento,  etc...)  no  Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

08 de Outubro de 1958.
DHP – Boletim n° 80
Designando o Engenheiro Francisco de Paula Marques Lopes para substituir o Engenheiro Sidney Martins Gomes dos Santos, na presidência 
da Comissão de Concorrência e a Auxiliar Administrativa para substituir o Auxiliar Administrativo Irnacy Cruz dos Santos, em impedimento 
ocasional dos citados servidores.

14 de Outubro de 1958.
DHP – Boletim n° 82
Folha de gratificação referente a julho de 1958 no valor de Cr$ 5.000,00.

16 de Outubro de 1958.
DHP – Boletim n° 83
Designando o Engenheiro Carlos Nelson de Oliveira Góes para responder pelo expediente do 4HP (Serviço de Administração), durante o 
impedimento do respectivo chefe.
DHP – Boletim n° 84
Designando o Engenheiro Carlos Nelson de Oliveira Góes para substituir o Engenheiro Magdala Seixas Ferreira durante  impedimento do 
titular, na Comissão de MAIS VALIA.
22 de Outubro de 1958.
DHP – Boletim n° 85
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e Arquiteto Lygia Fernandes para sob a presidência do 
primeiro examinarem e darem parecer sobre aceitação definitiva dos serviços executados no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes, por Estacas Franki Ltda.

24 de Outubro de 1958.
DHP – Edital n° 04
Concorrência Pública Sumária para conservação das máquinas, reparações e instalações da lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes – 05 de Novembro de 1958.

26 de Novembro de 1958.
Concorrência Pública para obras de reparações e instalações no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

04 de Novembro de 1958.
DHP – Boletim n° 86
Folha de gratificação de agosto de 1958, no valor total de Cr$ 5.000,00.

DHP – Boletim n° 87
Estacas Franki Ltda - Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.
Tendo em vista o parecer da Comissão, ficam aceitas definitivamente as obras.
06 de Novembro de 1958.
DHP – Edital n° 05
Concorrência Pública Ordinária para obras de acabamento no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. 

21 de Novembro de 1958.
DHP – Boletim n° 88
Processos de Habite-se.

DHP – Termo de contrato que entre si  fazem a Prefeitura do Distrito Federal e a firma Construtora Lobão Filho Ltda para obras de 
conservação do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

27 de Novembro de 1958.
DHP – Ata da Concorrência Pública Ordinária para obras de acabamento no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – 
Pedregulho.
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28 de Novembro de 1958.
DHP – Edital n° 07
Concorrência Pública Sumária para serviços de limpeza, conservação e tratamento de água na piscina do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes – Pedregulho. 

01 de Dezembro de 1958.
DHP – Termo de rescisão do contrato firmado em 25 de maio de 1953 entre a Prefeitura do Distrito Federal e a firma Empresa Brasileira de 
Engenharia S.A.(Instalações Hidráulicas e Elétricas) do Conjunto Residencial Marques de São Vicente.
Aceita as obras já executadas.

04 de Dezembro de 1958.
DHP – Boletim n° 89
Processos de Habite-se.

DHP – Boletim n° 90
Processos de Habite-se.

DHP – Boletim n° 91
Processos de Habite-se.

DHP – Boletim n° 92
Designando os Engenheiros Francisco de Paula Marques Lopes, David Astrachan e a Arquiteto Lygia Fernandes para a aceitação provisória 
das obras de prosseguimento da estrutura do Conjunto Residencial Marques de São Vicente, executadas por Carvalho Hosken & Cia Ltda.

04 de Dezembro de 1958   Pg. 12516
Chama-se a atenção dos interessados para o Edital  de Concorrência Pública Sumária No 07, para serviços de limpeza, conservação e 
tratamento de água, na piscina do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, publicado no DM de 28.11.1958 pg. 12243, no DO de 
05.12.1958  pg. 12562.

06 de Dezembro de 1958 pg. 12619
Cama-se a atenção dos interessados para o Edital No 08 de Concorrência Pública Sumária para obras de drenagem e consolidação de área 
situada entre a Rua Marechal Jardim e o Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, publicada no DM de 03.12.1958  Pg. 
12430.

08 de Dezembro de 1958  Pg. 12652
Repete editais anteriores

10 de Dezembro de 1958.
Boletim n° 53  de 02 de Dezembro de 1958.
Processo indeferido.

DHP – Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do Distrito Federal e a firma Construtora Lobão Filho Ltda , para conservação das 
maquinas, reparações e instalações da lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho.

23 de Dezembro de 1958.
DHP – Boletim n° 98
Processos de Habite-se.

24 de Dezembro de 1958.
DHP – Boletim N° 94
Folha de gratificação de outubro de 1958 no valor de Cr$ 5.000,00.

DHP – Boletim n° 95
Folha de gratificação de setembro de 1958 no valor de Cr$ 5.000,00.
DHP – Boletim n° 95
Processos de Habite-se.

LEI 914 DE 09.12.1958
Secretaria Geral de Viação e Obras 4.383.905.000,00

TOTAL DA PDF 22.790.097.843,00
Cr$

DHP
Pessoal 200.000,00
Material Permanente 315.000,00
Material de consumo 815.000,00

DESPESAS DIVERSAS
Encargos Correntes 120.000,00

SERVIÇOS ADJUDICADOS
Limpeza, conservação e tratamento de água da piscina
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes

100.000,00
Reparações e instalações 150.000,00
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Conservação das maquinas e instalações
Da lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes 

200.000,00
Conservação dos Conjuntos em funcionamento 600.000,00
Prosseguimento dos Conj. Residenciais (vetado)
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes
Continuação do Conjunto Residencial
De Vila Isabel (antigo Zôo)
Continuação de 30 casas do Conjunto Residencial
Paquetá destinado a funcionários

50.000.000,00
Total DHP 52.500.000,00

ANO 1959
05 de Janeiro de 1959.
DHP – Boletim 100
Designando os Engenheiro Sidney Martins Gomes dos Santos, mat. 940, Arquiteto Lygia Fernandes mat. 59.559 e David Astrachan mat. 
1073, para sob a presidência do primeiro, examinarem e darem parecer – processo n° 7.603.392-1958 pedido de aceitação provisória dos 
serviços de estrutura do Bloco A8 e outros nos Blocos A1 – A2 e A3 do Conjunto Residencial da Rua Marquês de São Vicente.

06 de Janeiro de 1959.
DHP - Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Construtora Lobão Filho Ltda, estabelecida à Avenida Franklin 
Roosevelt, n° 115,sala 706, relativa a obras de reparações e instalações no Conjunto Residencial Prefeito Mendes Moraes – Pedregulho.

07 de Janeiro de 1959.
Boletim n° 102 de 30 de Dezembro de 1958.
Processo Habite-se

09 de Janeiro de 1959.
DHP
Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Construtora Lobão Filho Ltda, estabelecida à Avenida Franklin Roosevelt  
n° 115 – sala 706, relativa a serviços de limpeza, conservação e tratamento de água na piscina do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes, Pedregulho.

29 de Dezembro de 1958.
Senhora Diretora Engenheira Carmem Portinho, neste ato representa a Prefeitura do DF.

DHP
Boletim n° 01 de 02 de Janeiro de 1959.
Designando os Engenheiros Antonio Molica, mat. 4397, David Astrachan, mat. 1073 e Carlos Nelson de Oliveira Góes, mat. 67296, para 
examinarem e darem parecer no processo n°  7.302.945.59 – Rua Maestro Henrique Vogelem n° 381, em face da comunicação feita pelo 
memorando n° 083 de 06 de janeiro de 1959 do 10-0-B.

Boletim n° 02  de 07 de Janeiro de 1959.
Ato do Diretor
Transferência de funcionário
Transferindo 2HP  (Serviço de Planejamento) núcleo 3984, para o Gabinete do Diretor, núcleo 3980, o Arquiteto Auxiliar, referência ‘N’, 
mat. 52664 –  Francisco de Paula Lemos Bolonha.

SGVO – DHP
Termo aditivo de reajustamento do contrato a que se refere o Processo n° 7.600.620.1956, assinado em 11.09.1956 entre a Prefeitura do 
DF e a firma Carvalho Hosken & Cia Ltda, para execução de serviços – prosseguimento das obras de estrutura no Conjunto Residencial na 
Rua Marquês de São Vicente.

DHP
Boletim n° 03 de 12 de Janeiro de 1959.
Ato do Diretor
Designando o Arquiteto Auxiliar referência ‘N’, MAT. 52664 –  Francisco de Paula Lemos Bolonha – para exercer a função de assistente de 
Diretor.

Boletim n° 06 de 19 de Janeiro de 1959.
Tendo em vista a Resolução n° 23 de 10.12.1957, ficam indicados os seguintes substitutos do Diretor, Chefes de Serviço e Encarregados de 
Serviço no caso de ausências eventuais, férias e licenças:

CARGO SERVIÇO SUBSTITUTO MATRÍCULA
Diretor -------- Arquiteto Francisco de Paula Lemos Bolonha 52664
 Chefe 1HP Engenheiro David Astrachan 1073
 Chefe   2HP Arquiteto Francisco de Paula Lemos Bolonha 52664
 Chefe   3HP Hugo Braga Soares da Cunha 56108
 Chefe   4HP Carlos Nelson de Oliveira Góes 67296
 Chefe   5HP Arquiteto Marcos Konder Netto 2108 DER
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 Chefe  6HP1 Engenheira Magdala Seixas Ferreira 58237
 Chefe  6HP2 Engenheiro Rodrigo Flavio de Magalhães 84532
 Chefe   7HP1 José Antonio Costa Ferreira 48618
Encarregado  
(serviço de arq.)

7HP2 Laura da Conceição Ribeiro 45529

Encarregado 
(serviço CRPMM)

------- Coracy Chagas Cruz. --------

DHP 23 de Janeiro de 1959.
Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Abejax Engenharia e Comercio Ltda, estabelecida à Avenida Franklin 
Roosevelt n° 39 – sala 1313, para obras de drenagem e consolidação de área situada entre a Rua Marechal Jardim e o bloco A do Conjunto 
Residencial Pref. Mendes de Moraes – Pedregulho.

29 de Janeiro de 1959.
DHP 
Boletim n° 07 de 26 de Janeiro de 1959.
Atos do Diretor 
Designando o Engenheiro Antonio Molica e os Arquitetos Lygia Fernandes e Marcos Konder Netto para durante o primeiro semestre de 
1959, realizarem as vistorias administrativas previstas no Artigo 729 do Decreto 6000 e 1957 referentes a processos pertinentes ao SHP.
Designando o Arquiteto Ila Schueler de Araripe Macedo, o Engenheiro Carlos Mauro Cabral e o Engenheiro Auxiliar Rodrigo Flavio de 
Magalhães para, durante o primeiro semestre de 1959, realizarem as vistorias administrativas previstas no Artigo 729 do Decreto 6000 de 
1957, referentes a processos pertinentes ao 6 – HP2
Designando o Engenheiro Carlos Moura Cabral e o Arquiteto Ila Schueler de Araripe Macedo e Helio Ribas Marinho para, durante o primeiro 
semestre de 1959, realizarem vistorias administrativas previstas no Artigo 729 do Decreto de 1957 referentes a processos pertinentes ao 6 
– HP1.

DHP 03  de Fevereiro de 1959.
Boletim n° 09  de 29 de Janeiro de 1059
Processo de Alvará 

DHP 07  de Fevereiro de 1959.
Boletim n° 10  de 02  de Fevereiro de 1959.
Substituição do Arquiteto Marcos Konder Netto pelo Engenheiro David Astrachan por motivo de férias

DHP 12  de Fevereiro de 1959.
Boletim n° 11 de 04  de Fevereiro de 1959.
Designando o Engenheiro Auxiliar referência ´N´, Carlos Nelson de Oliveira Góes, para substituir o Arquiteto Chefe, padrão cc – 5, Lygia 
Fernandes durante impedimento do titular na Comissão de ‘Mais Valia’.
  
DHP 27  de Fevereiro de 1959.
Boletim n° 16  de 23  de Fevereiro de 1959.
Processo n° 7.502.561.51  Moacyr Couto – Rua Carolina Machado n° 1116 – compareça para assinatura do termo

DHP  DO 05 de Março de 1959.
Termo de obrigação que com a Prefeitura do DF assina e assume o Sr. Ovisie Sanconschi, proprietário dos prédios e respectivos terrenos 
sitos à Rua Ouro Fino n° 360, a fim de obter legalização do prédio construído no fundos do terreno, atingindo faixa ‘non aedificandi’, 
conforme autorização de 10 de outubro de 1958, no processo 7.504.043.1949.

Boletim n° 13  de 16  de Fevereiro de 1959.
Boletim n° 18  de 12 de Março de 1959.
Atos do Diretor 17.03.1959.
Ficam aceitas provisoriamente, por despacho de 11.03.59, exarado no Processo 7.500.432.59, tendo em vista o parecer da Comissão 
designada em fevereiro de 1957.
Boletim n° 15, as obras de prosseguimento e complementares do Conjunto Residencial Pref. Mendes de Moraes – Pedregulho, executadas 
pela firma Estacas Franki Ltda.

DHP
Boletim n° 19  de 14 de Março de 1959.
Processo de Habite – se

DHP
Boletim n° 20  de 17 de Março de 1959.
Processo de Alvará

DHP
Boletim n° 22  de 31 de Março de 1959.
Processo
Boletim  n° 23  de 02 de Abril de 1959.
Processo

261



Boletim  n° 27  de  15 de Abril de 1959.
Processos
N 7.500.786.59 – Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Pref. Mendes de Moraes – Pedregulho .
Designando os Engenheiros Sydney Martins Gomes dos Santos, David Astrachan e o Arquiteto Helio Marinho, para sob a presidência do 
primeiro examinarem e darem parecer de aceitação provisória.

DHP 29 de Abril de 1959.
Boletim n° 28  de 17 de Abril de 1959.
Processos

DO 06 de Maio de 1959.
Boletim n° 29  de 28 de Abril de 1959.
Transferência de funcionário
Transferindo do Gabinete do Diretor, núcleo 3980 para o S – HP (Serviço de Fiscalização) -  núcleo 3982, o Artífice referência ‘D’, Octavio 
Luiz de Faria.

Boletim n° 30  de 29 de Abril de 1959.
Processos
Designação de comissão
Designando os Engenheiros Chefes de Serviço, padrão CC – 5, Sydney Martins Gomes dos Santos e Magdala Seixas Ferreira e o Auxiliar 
Administrativo, referência ‘H’, Irnacy Crus dos Santos, para sob a presidência do primeiro constituírem a Comissão de Concorrências deste 
Departamento.

13 de Maio de 1959.
DHP   
Boletim n° 32 de 06 de Maio de 1959.
Designando os Engenheiros Sydney Martins Gomes dos Santos, David Astrachan e Hugo Braga Soares da Cunha  para, sob a presidência do 
primeiro, examinarem e darem parecer, no processo da firma Construtora Lobão Filho Ltda, Conjunto Residencial Pref. Mendes de Moraes – 
Pedregulho pedido de aceitação provisória.

15 de Maio de 1959.
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - MENSAGEM N° 07 DE 19.04.1959
 Despesa  23.139.957.220,00

Verba 704 DHP - Orçamento total 32.135.000,00
Serviços Adjudicados
3420  -  Limpeza,  conservação  e  tratamento  de  água  do  Conjunto 
Residencial Pref. Mendes de Moraes

100.000,00  

3451 -   Reparações e instalações 150.000,00  

3452  -   Conservação  das  maquinas  e  instalações  da  lavanderia  do 
Conjunto Pedregulho

200.000,00  

3453 - Conservação dos conjuntos residenciais em funcionamento    500.000,00  
3460  -  Construção  do  play  –  ground  e  ajardinamento  do  Conjunto 
Pedregulho,  continuação do Conjunto Residencial  Vila  Isabel,  situados 
nos  terrenos  do  antigo  Jardim  Zoológico  ,continuação  do  Conjunto 
Residencial da Rua  Marquês de São Vicente, no Parque Proletário da 
Gávea.

30.000.000,00  

3490 - Encadernação de livros, guias, talões e semelhantes. 10.000,00  

21 de Maio de 1959.
DHP  - Concorrência Publica para obras de prosseguimento do Conjunto Residencial de Vila Isabel à Rua Visconde de Santa Isabel n° 272 
(telhado 300 metros quadrados)
Emboço e reboco  15000 metros quadrados
Impermeabilização das caixas de água  600 metros quadrados

Edital n° 02
Concorrência Publica ordinária para obras de prosseguimento de estrutura dos blocos A7, A8 do Conjunto Residencial à Rua Marquês de 
São Vicente – Gávea

DHP 
Edital n° 01
Concorrência Publica ordinária para obras de prosseguimento do Conjunto Residencial Vila Isabel à Rua Visconde de Santa Isabel n° 272 
(antigo Jardim Zoológico) publicada no DM de 21.05.1959 página 4636 a realizar-se no dia 12 de Junho de 1959.

Edital n° 02
Concorrência Publica ordinária para obras de prosseguimento de estrutura dos blocos A7 e A8 do Conjunto Residencial da Rua Marquês de 
São Vicente – Gávea publicada no DM de 21.05.1959 a realizar- se no dia 15.06.1959 
DHP em 22.05,1959 Carmem Portinho  Diretor do DHP.

25 de Maio de 1959.
Decreto n° 19386 de 23.05.1959.
Verba 704  -  DHP
3460 Cr$  35.000.000,00  Prosseguimento dos conjuntos residenciais – vetado
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Conjunto Residencial Pedregulho, continuação do Vila Isabel, situado no antigo Zoológico, continuação do Conjunto Residencial da Rua 
Marquês de São Vicente, na Gávea e construção de 30 casas do Conjunto Residencial de Paquetá, destinado a funcionários.

27 de Maio de 1959.
DHP  
Edital N° 01
Concorrência Pública ordinária para obras de prosseguimento do Conjunto Residencial de Vila Isabel, à Rua Visconde de Santa Isabel n° 
272 (antigo Zoológico) 
Publicada no DM de 21.05.1959 a realizar-se no dia 12.06.1959.
Edital n° 02
Concorrência Pública ordinária para obras de prosseguimento da estrutura dos blocos A7  e  A8  do Conjunto Residencial da Rua Marquês 
de São Vicente – Gávea.
Publicada no DO de 21.05.1959 a realizar – se no dia 15.06.1959  DHP
Em 22.05.1959  -  Carmem Portinho – Diretor do DHP

01 de Junho de 1959.
DHP  Boletim n° 36
Transferência de funcionário

08 de Junho de 1959.
DHP  Boletim 39
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes
Tendo em vista o parecer da Comissão ficam aceitas provisoriamente as obras 

11 de Junho de 1959.
DHP Boletim 41
Processos de Habite – se

15 de Junho de 1959.
DHP  Boletim 42
Estacas Franki -  Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. 
Aguarde-se a aceitação definitiva.
Designando os Engenheiros Sidney Martins Gomes dos Santos, David Astrachan e Carlos Nelson de Oliveira Góes para, sob a presidência do 
primeiro, examinarem e darem parecer no processo da firma Estacas Franki.

17 de Junho de 1959.
DHP   
Ata de Concorrência Pública ordinária relativa à execução de obras de prosseguimento 
do Conjunto Residencial de Vila Isabel

18 de Junho de 1959.
DHP  
Ata de Concorrência Pública ordinária para obras de prosseguimento da estrutura dos blocos A – 7  e  A – 8 do Conjunto Gávea.

25 de Junho de 1959.
Boletim n° 46  19 de Junho de 1959.
Processos

25 de Junho de 1959.
Termo de obrigação que com a Prefeitura do DF assina e assume o Sr. Casemiro de Figueiredo proprietário do prédio e respectivo terreno, 
sito à Rua Nunes ,767, a fim de obter licença para construção do segundo prédio nos fundos do terreno, mantendo o muro, a titulo 
precário, no alinhamento existente, conforme autorizado pelo Sr. Secretário Geral de Viação e Obras em 03.02.1958.

15 de Julho de 1959.
DHP  
Boletim n° 49 de 25 de Junho de 1959.
Ato do Diretor
Designação de Comissão
Designando o Engenheiro David Astrachan e os Arquitetos Lygia Fernandes e Helio Ribas Marinho para, sob a presidência do primeiro, 
examinarem e darem parecer no processo da firma Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial  Pref.  Mendes de Moraes – 
Pedregulho – pedido de aceitação provisória

Boletim n° 50  de 02 de Julho de 1959.
Processos

Boletim n° 51  de 07 de Julho de 1959.
Processos
 
17 de Julho de 1959.
DHP  
Boletim n° 53  de 10 de Julho de 1959.
Atos do Diretor
Designação de Comissão
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Designando o Engenheiro David Astrachan e os Arquitetos Pedro Paulino Guimarães e Hugo Soares da Cunha para, sob a presidência do 
primeiro, examinarem e darem parecer no processo da firma Construtora Lobão Filho Ltda.
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - Pedregulho – pedido de aceitação provisória.

27 de Julho de 1959.
Boletim n° 55 de 16 de Julho de 1959.
Transferência de funcionário

03 de Agosto de 1959.
Boletim n° 58 de 23 de Julho de 1959.
Processos

Boletim n° 59  de 23 de Julho de 1959.
Designando o Engenheiro Antonio Molica e os Arquitetos Lygia Fernandes e Marcos Konder Netto para, durante o segundo semestre de 
1959, realizarem as vistorias administrativas previstas no Artigo 729 do Decreto 6000 de 1937, referentes a processos pertinentes ao 5HP.
Designando o Engenheiro Carlos Mauro Cabral, o Arquiteto Helio Ribas Marinho e o Engenheiro Auxiliar Rodrigo Flavio de Magalhães para, 
durante o segundo semestre de 1959, realizarem as vistorias previstas no Artigo 729 do Decreto 6000 de 1937, referentes a processos 
pertinentes ao 6HP

Boletim n° 60 de 24 de Julho de 1959.
Processos

Boletim n° 62 de 30 de Julho de 1959.
Licença Prêmio

05 de Agosto de 1959.
Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Construtora Lobão Filho Ltda, estabelecida à Rua Franklin Roosevelt, 115 
– sala 706 para obras de prosseguimento do Conjunto Residencial de Vila Isabel, à Rua Visconde de Santa Isabel, 272  (antigo Zoológico)

08 de Agosto de 1959.
Boletim n° 63 de 04.08.1959.
Processo de Paulo Mayer, Rua Pio Dilha n° 35
Designa o Engenheiro Antonio Molica e os Arquitetos Lygia Fernandes e Helio Ribas Marinho para, sob a presidência do primeiro, 
vistoriarem a obra objeto da reclamação do requerente e darem parecer quanto ao perigo que a mesma pode representar para a segurança 
do prédio vizinho.

12 de Agosto de 1959.
DHP   
Termo de  contrato  que entre si  fazem a Prefeitura  do DF e  a firma  Construtora  Lobão Filho  Ltda,  estabelecida  à Avenida  Franklin 
Roosevelt ,115 – sala 706 para obras de prosseguimento da estrutura dos blocos A – 7  e  A – 8  do Conjunto Residencial da Rua Marquês  
de São Vicente – Gávea.

27 de Agosto de 1959.
Boletim n° 64 de 14 de Agosto de 1959.
Designando o Engenheiro Auxiliar, referência  ‘N’, Carlos Nelson de Oliveira Góes para substituir o Arquiteto Chefe padrão CC – 5, Lygia 
Fernandes, na Comissão de ´Mais Valia´ designada pelo boletim n° 56 de 27.06.1958.
Processo – Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - Pedregulho  - ficam aceitas provisoriamente 
as obras.

DHP 
Edital n° 03 de 21 de Agosto de 1959.
Concorrência Pública Ordinária para obras de acabamento dos blocos A – 7 e A – 8 do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - 
Pedregulho.

29 de Agosto de 1959.
DHP 
Edital n° 04
Concorrência Pública Sumária para serviços de limpeza, conservação e tratamento de água na piscina do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes - Pedregulho.
 
08 de Setembro de 1959.
DHP
Edital n° 06
Concorrência Pública Sumária para conservação das maquinas, reparações e instalações da lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes -  Pedregulho

DO 10 de Setembro de 1959.
Boletim n° 71 de 31 de Agosto de 1959.
Apresentação e designação de funcionário

Boletim n° 73 de 04 de Setembro de 1959.
Permuta de funcionário

Boletim n° 74 de 09 de Setembro de 1959.
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Apresentação e designação de funcionário

Boletim n° 75 de 10 de Setembro de 1959.
Apresentação e designação de funcionário

16 de Setembro de 1959.
Edital n° 05
Concorrência Pública Sumária para obras de conservação do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - Pedregulho.

16 de Setembro de 1959.
Ata de Concorrência Pública Sumária para obras de acabamento dos blocos A – 1  a  A – 6 do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de  
Moraes - Pedregulho

22 de Setembro de 1959.
DHP    
Boletim n° 76
Folha de gratificação, por serviços extraordinários durante o mês de julho, no valor de Cr$ 5.550,00, correndo a despesa pela verba 704.

Boletim n° 77
Apresentação e designação de funcionário

Boletim n° 78
Designação de Comissão
Designando os Engenheiros David Astrachan e Carlos Nelson de Oliveira Góes e o Arquiteto Helio Ribas Marinho para, sob a presidência do 
primeiro, examinarem e darem parecer no processo da firma Construtora Lobão Filho Ltda, Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes 
-  Pedregulho – pedido de aceitação definitiva.

01 de Outubro de 1959.
Ata de Concorrência Pública Sumária para conservação das maquinas, reparações e instalações da lavanderia  - Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes - Pedregulho

08 de Outubro de 1959.
DHP  
Boletim n° 79 de 01 de Outubro de 1959.
Transferência de funcionário

08 de Outubro de 1959.
Ata de Concorrência Pública Sumária relativa  a obras de conservação do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - Pedregulho

Edital n° 07
Concorrência Pública Sumária para obras de reparações e instalações no DHP

09 de Outubro de 1959.
Boletim n° 80 de 05 de Outubro de 1959.
Processo

15 de Outubro de 1959.
Boletim n° 81 de 08 de Outubro de 1959.
Processo

20 de Outubro de 1959.
Boletim n° 82 de 08 de Outubro de 1959.
Processo

20 de Outubro de 1959.
Boletim n° 83 de 13 de Outubro de 1959.
Apresentação e designação de funcionário

20 de Outubro de 1959.
Boletim n° 84 de 19 de Outubro de 1959.
Processo

26 de Outubro de 1959.
Boletim n° 85 de 19 de Outubro de 1959.
Processo

Boletim n° 86 de 20 de Outubro de 1959.
Processo

29 de Outubro de 1959.
Ata de Concorrência Pública Sumária relativa a obras de reparações e instalações no DHP – Avenida Marechal Câmara, 350 – 10º  andar.

DHP do 04 de Novembro de 1959.
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Boletim n° 87 de 26 de Outubro de 1959.
Processos

Designação de Comissão
Designando os Engenheiros David Astrachan, Carlos Nelson de Oliveira Góes e o Arquiteto Helio Marinho para, sob a presidência do 
primeiro, examinarem e darem parecer no processo referente ao pedido de aceitação definitiva das obras do Conjunto Residencial da Rua 
Marquês de São Vicente, da firma Carvalho Hosken & Cia Ltda.

Boletim n° 88 de 27 de Outubro de 1959.
Esclarecimentos processos

05 de Novembro de 1959.
DHP
Termo de contrato que entre si fazem o Prefeito do DF e a firma  Construtora Lobão Filho Ltda, estabelecida à Avenida Franklin Roosevelt, 
115 – sala 706, para obras  de acabamento dos blocos A1   a   A6   do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - Pedregulho.
 
06 de Novembro de 1959.
Transferência 
Do DHP para o Departamento de Limpeza Urbana, o Engenheiro Auxiliar Rodrigo Flavio de Magalhães.

07 de Novembro de 1959.
DHP
Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Construtora Lobão Filho Ltda, estabelecida à Avenida Franklin Roosevelt, 
115 – sala 706, relativa a serviços de limpeza, conservação e tratamento de água na piscina do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes - Pedregulho.

13 de Novembro de 1959.
Boletim n° 89 de 04 de Novembro de 1959.
Processos

Boletim n° 90 de 05 de Novembro de 1959.
Folha de gratificação por serviços extraordinários prestados por funcionários do DHP, durante o mês de agosto de 1959, na importância de 
Cr$  10.000,00, ocorrendo a despesa pela verba 704.

Boletim n° 91
Repreensão a funcionários pelo não cumprimento de seus deveres

13 de Novembro de 1959.
DHP
Concorrência Pública Sumária relativa a obras de drenagem e serviços diversos na área do bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes 
de Moraes - Pedregulho.

DHP
Em 05 de Novembro de 1959  - Sydnei Martins Gomes dos Santos – Presidente da Comissão – Irnacy C. Santos – Secretaria da Comissão
Visto Carmem Portinho – Diretor do DHP.

18 de Novembro de 1959.
DHP
Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Construtora Lobão Filho Ltda, estabelecida à Avenida Franklin Roosevelt, 
115 – sala  706 para conservação das maquinas, reparações e instalações da lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes - Pedregulho.

19 de Novembro de 1959.
Boletim n° 92 de 10 de Novembro de 1959.
Processo
Boletim n° 93 de 12 de Novembro de 1959.
Processo

21 de Novembro de 1959.
DHP
Termo de contrato que entre si fazem a Prefeitura do DF e a firma Construtora Lobão Filho Ltda, estabelecida à Avenida Franklin Roosevelt, 
115 – sala 706, relativa a obras de conservação do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes– Pedregulho.

23 de Novembro de 1959.
Boletim n° 94 de 14 de Novembro de 1959.
Processos
Apresentação e designação de funcionários

02 de Dezembro de 1959.
Boletim n° 95 de 17 de Novembro de 1959.
Designando o Engenheiro Astrachan para substituir o Engenheiro Auxiliar Carlos Nelson de Oliveira Góes durante o impedimento deste, na 
Comissão de ‘Mais Valia’’
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Boletim n° 96 de 11 de Novembro de 1959.
Processos

DO 04 de Dezembro de 1959.
BO n° 97 de 26 de Novembro de 1959.
Processos

05 de Dezembro de 1959.
Designações
Designando o Engenheiro David Astrachan para substituir a Arquiteto Chefe Lygia Fernandes na Comissão de Vistoria, designada pelo 
Boletim n° 59 de 23 de Julho de 1959.

BO n° 99 de 01 de Dezembro de 1959.
Folha de gratificação por serviços extraordinários prestados por funcionários do DHP durante o mês de setembro de 1959, na importância 
de Cr$ 10.000,00, correndo a despesa pela verba 704

12 de Dezembro de 1959.
Boletim n° 100 de 03 de Dezembro de 1959.
Folha de gratificação durante o mês de outubro, no valor de Cr$ 7500,00.

Boletim n° 101 de 03 de Dezembro de 1959.
Designando o Engenheiro David Astrachan, o Arquiteto Helio Ribas Marinho e o Arquiteto Auxiliar Yanar Carvalho dos Santos para, sob a 
presidência do primeiro, examinarem e darem parecer nos processos da firma Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes - Pedregulho – pedido de aceitação definitiva.

Boletim n° 102 de 07 de Dezembro de 1959.
Processo – Carvalho Hosken & Cia Ltda – Conjunto Residencial Marques de São Vicente – Parque Proletário da Gávea – tendo em vista o 
parecer da comissão ficam aceitas definitivamente as obras.

12 de Dezembro de 1959.
VERBA 704 DHP Cr$

3420 Limpeza, conservação e tratamento de água da piscina do Pedregulho 100.000,00  
3451   Reparações e instalações 200.000,00  
3452 Conservação maquinas, reparações e instalações da lavanderia do Pedregulho 200.000,00  
3453 Conservação dos Conjuntos Residenciais em funcionamento 1.000.000,00
3460    Construção  do  Play  Ground  e  ajardinamento  do  Conjunto  Residencial  do 
Pedregulho, continuação do Conjunto da Rua Marquês de São Vicente – Gávea 20.000.000,00
3470  Para obras de construção de núcleos residenciais, destinados aos servidores da 
Prefeitura do DF inclusive para os 15’’’ e  16’ Distrito de Obras. 10.000.000,00

VERBA TOTAL 33.525.000,00

23 de Dezembro de 1959.
Boletim n° 106 de 16 de Dezembro de 1959.
Construtora Lobão Filho Ltda – Pedregulho
Serviço de limpeza, conservação e tratamento de água de piscina do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - Pedregulho – ficam 
aceitas definitivamente as obras, tendo em vista o parecer da comissão.

Boletim n° 107 de 17 de Dezembro de 1959.
Transferência de funcionário

ANO 1960

04 de Janeiro de 1960.
Boletim n° 108 de 22 de Dezembro de 1959.
Processo

05 de Janeiro de 1960.
Boletim n° 110  de 29 de Dezembro de 1959.
Processos

15 de Janeiro de 1960.
Boletim n° 01 de 08 de Janeiro de 1960.
Designando o Engenheiro Chefe de Serviço – Antonio Molica para responder pelo expediente do 6- HP, tendo em vista do Engenheiro Carlos 
Mauro Cabral, exonerado a pedido, de acordo com o Decreto do dia 06.01.1960.

Boletim n° 02 
Construtora Lobão Filho Ltda – Pedregulho – serviços de conservação das maquinas, reparações e instalações da lavanderia do Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes - Pedregulho.
Fiam aceitas definitivamente as obras, tendo em vista o parecer de Comissão.

Boletim n° 03
Processo

19 de Janeiro de 60 
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Boletim n° 04 de 12 de Janeiro de 1960.
Processos

Boletim n° 08 de 22 de Janeiro de 1960.
Processos

08  de Fevereiro de 1960.
Boletim n° 09 de 01  de Fevereiro de 1960.
Processos

22  de Fevereiro de 1960.
Boletim n° 12 de 17  de Fevereiro de 1960.
Processos
23  de Fevereiro de 1960.
Boletim n° 13 de 18  de Fevereiro de 1960.  
Processo retifique escritura

DIÁRIO    OFICIAL  DO  ESTADO  DA  GUANABARA

25 de Abril de 1960.
Atos do Poder Executivo
Decreto P n° 07 – O Governador Provisório do Estado da Guanabara resolve nomear Ivo Magalhães, Engenheiro, para exercer o cargo de 
Secretario Geral de Viação e Obras

DHP  Boletim n° 19 de 16 de Março de 1960.
Processos de Habite – se

DHP  Boletim 20 de 19 de Março de 1960.
Revisão de tabela de licença especial

DHP  Boletim 21  de 21 de Março de 1960.
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Obras de acabamento do Bloco A.
Designando os Engenheiros David Astrachan e Carlos Nelson de Oliveira Goes 
 e o Arquiteto Helio Ribas Marinho, para sob a presidência do primeiro, examinarem e darem parecer . Pedido de aceitação provisória.

02 de Maio de 1960.
DHP  Boletim n° 27 de 26 de Abril de 1960.
Processos de Habite – se

DHP  Boletim nº 28  de 27 de Abril de 1960.
Processos de Habite – se

11 de Maio de 1960.
DHP  Boletim 29  de 04 de Maio de 1960.
Comissão de Vistoria Administrativa
Designando os Engenheiros Antonio Molica e David Astrachan e o Arquiteto Marcos Konder Netto, para durante o exercício de 1960, 
realizarem as vistorias administrativas previstas no Artigo 729 do Decreto 6000 de 1937, referentes a processos pertinentes ao 5HP
Designando os Engenheiros Pedro Paulino Guimarães, Carlos Nelson de Oliveira Góes e o Arquiteto Yanar Carvalho Santos, para durante o 
exercício  de 1960,  realizarem as vistorias  administrativas  previstas  no Artigo  729  do  Decreto  6000  de  1937,  referentes  a processos 
pertinentes ao 6HP.

12 de Maio de 1960.
DHP  Boletim n° 22 de 29 de Março de 1960.
Processos de Habite – se

18 de Maio de 1960.
DHP  Boletim  n° 24  de 04 de Abril de 1960.
Registrando a posse do Arquiteto Pedro Paulino Guimarães, no cargo de Chefe do Serviço de Fiscalização do 6HP. Expressamos os nossos 
agradecimentos  ao  Engenheiro  Antonio  Molica,  Chefe  do  Serviço  de  Fiscalização  5HP,  que no  período  de  15.01.1960  a  19.03.1960 
respondeu pelo citado 6HP, numa demonstração de elevado espírito de dedicação à Administração Municipal e com grande sacrifício em 
virtude de ter acumulado dois serviços em que o trabalho é intenso, pois abrangem o licenciamento de todas as habitações populares do 
DF. Conforme solicitação do mesmo, assinalamos o eficiente auxílio prestado pelos funcionários do 5HP Maria Leda da Silva Dias, Irany 
Bastos Bittencourt e José Silveira Thomaz Sobrinho, durante o referido período.

DO da Prefeitura do DF
05 de Abril de 1960.
SGVO  Boletim n° 54
Portarias
N° 146 : Designar, para ter exercício no Departamento de Parques, o Arquiteto  Lygia Fernandes

08 de Abril de 1960.
SGVO  Boletim n° 56
N. 7.600.819 – 60  - DHP – Aprovo obedecidos que estejam as disposições constantes nos Decretos 7363 de 25.09.1942 e 13347 de 06 de 
Outubro de 1956.
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DO do Estado da Guanabara 

19 de Maio de 1960.
DHP  Boletim n° 25 de 05 de Abril de   60
Processos de Habite – se

DHP   Boletim  n° 26 de 08 de Abril de 1960.
Transferência de funcionário

23 de Maio de 1960.
DHP   Boletim n° 23
Processo de Habite – se

DHP   Boletim  n° 25  de 05 de Abril de 1960.
Processo de Habite – se

DHP   Boletim  n° 26  de 08 de Abril de 1960.
Processo de Habite – se

30 de Maio de 1960.
DHP   Boletim  n° 30 
Processo de Habite – se
07 de Junho de 1960.
DHP  Boletim  n° 31
Processo de Habite – se

DHP     Boletim  n° 32
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Obras de acabamento no Bloco A  - De Acordo  com o 
parecer da comissão, ficam aceitas provisoriamente as obras
Transferência de funcionário

DHP  Boletim n° 33
Processo de Habite – se

6 – HP -  Habite – se definitivo R. Itaó  Est. Do Engenho Novo, R. Ubaldo Ramalhete, R. Cosmo, R. Olavo, R. Kosmos, R. Muriaré, R. Cel.  
Teixeira dos Santos, R. Aurélio Pacini.

14 de Junho de 1960
DHP  Boletim n° 34
Processo de Habite – se

DHP   Boletim  n° 35
Folha de gratificação por serviços extras no mês de janeiro de 1960  -  Cr$ 20.000,00  -  Francisco de Paula Lemos Bolonha  Cr$ 
20.000,00.

18 de Junho de 1960.
DHP  Boletim  n° 36
Folha de gratificação no mês de fevereiro de 1960  -  Cr$  20.000,00

23 de Junho de 1960.
DHP  Boletim n° 37
Processo de Habite – se 

DHP   Boletim  n° 38
Processo de Habite – se

27 de Junho de 1960.
DHP  Boletim  n° 39
Processo de Habite – se

DHP   Boletim  n°  40
Processo de Habite – se

12 de Julho de 1960.
DHP   Boletim  n° 42
Funcionário incluído na tabela da licença especial

19 de Julho de 1960.
DHP   Boletim  n° 43
Transferência de funcionário

22 de Julho de 1960.
DHP   Boletim   n° 44
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Designação de Comissão de Aceitação das obras de limpeza, conservação e tratamento de água da piscina do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes( Construtora Lobão Filho Ltda ), conservação das maquinas, reparações e instalações da lavanderia Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes (Construtora Lobão Filho Ltda) e de instalações e reparações no DHP, os Engenheiros Magdala Seixas Ferreira, 
Carlos Nelson de Oliveira Góes e o Arquiteto Francisco de Paula Lemos Bolonha, para sob a presidência do primeiro

23 de Julho de 1960.
DHP   Boletim  n° 45
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Vila Isabel – aguarde – se o registro de suspensão do prazo contratual no colendo 
Tribunal de Contas.

03 de Agosto de 1960.
DHP  Boletim  n° 47
Transferência de funcionário

DHP   Boletim n°  48
Folha de gratificação por serviços extras no mês de março de 1960 Cr$ 20.000,00 – DHP 28 de Julho de 1960 Carmem Portinho, Diretor do 
DHP.

06 de Agosto de 1960.
DHP   Boletim  n° 49
Transferência de funcionário

09 de Agosto de 1960.
DHP  Boletim n° 50
Funcionário incluído na tabela de licença especial.

19 de Agosto de 1960.
DHP   Boletim  n°  51
Processos de Habite –se

DHP  Boletim n°  52
Designação de Comissão 
Construtora Lobão Filho Ltda  Conjunto Residencial Vila Isabel  Obras de prosseguimento.
Construtora Lobão Filho Ltda  Conjunto Residencial Marquês de São Vicente -   Obras de prosseguimento dos Blocos A – 7  e  A -8 .
Designando os Engenheiros Magdala Seixas Ferreira, Carlos Nelson de Oliveira Góes e o Arquiteto Francisco  de Paula Lemos Bolonha.

26 de Agosto de 1960.
DHP   Boletim  n° 53
Construtora Lobão Filho Ltda . Ficam provisoriamente aceitas as obras, tendo em conta parecer da Comissão designada pelo Boletim n° 44, 
no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, bem como as obras no DHP .

DHP  Boletim  n° 54
Processo de Habite – se

DHP   Boletim n°  55
Processo de Habite – se

DHP   Boletim  n°  55
Construtora  Lobão  Filho  Ltda,  Conjunto  Residencial  Vila  Isabel  e  Conjunto  Residencial  Marquês  de  São  Vivente,  ficam  aceitas 
provisoriamente as obras, tendo em vista parecer da comissão designada pelo Boletim n° 52

DHP   Boletim  n°  56
Designando o Engenheiro Carlos Nelson de Oliveira Góes, para responder expediente do 1HP(Serviços Preliminares), durante as férias do 
Engenheiro Sidney Martins Gomes dos Santos.

15 de Setembro de 1960.
DHP   Boletim  n° 57
Processo de Habite – se

19 de Setembro de 1960.
DHP   Boletim  n°  58
Construtora Lobão Filho Ltda – Obras de conservação (mesma Comissão anterior)

21 de Setembro de 1960.
DHP   Boletim n° 59
Designando o Engenheiro Antonio Mollica para responder pelo expediente do 6 – HP tendo em vista a portaria  n° 271 de 09 de setembro 
de 1960 do Exmo Governador do Estado da Guanabara, autorizando o afastamento do Chefe de Serviço Pedro Paulino Guimarães.

DHP  Boletim n° 60
Designando os Engenheiros Carlos Nelson de Oliveira Góes e Trajano de Faria Junior e o Arquiteto Yanar Carvalho dos Santos para sob a 
presidência do primeiro examinarem e darem parecer de aceitação nas obras de acabamento do Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes.
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24 de Setembro de 1960.
DHP   Boletim  n° 61
Processo de Habite – se
Designando os Engenheiros Antonio Mollica e Magdala Seixas Ferreira e o Engenheiro Auxiliar Trajano, sob a presidência do primeiro, 
constituírem uma comissão incumbida de calcular a ‘MAIS VALIA’ prevista pelo Decreto 8720 de 18 de janeiro de 1946, nos processos em 
que a mesma seja devida, em substituição à Comissão designada pelo Boletim n° 56 de 27 de junho de 1958.

28 de Setembro de 1960
DHP   Boletim n° 63
Apresentação e designação de funcionário.
Funcionário incluído na tabela de licença especial.
Designação de Comissão.
Bolonha, Yanar e Trajano Estrada do Camboatã, n° 3972  Fundação Kibon.

06 de Outubro de 1960.
DHP   Boletim n° 65
Processo de Habite – se

11 de Outubro de 1960.
DHP   Boletim  n° 66
Processo de Habite – se

DHP  Boletim  n° 67
Processo Habite – se

15 de Outubro de 1960.
DHP   Boletim  n° 68
Transferência de funcionário
                                       
08 de Novembro de 1960.
DHP   Boletim  n° 74
Processo  Habite – se

19 de Novembro de 1960.
DHP  Boletim  n° 73
Transferência de funcionário

DHP   Boletim  n° 75
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Ficam  aceitas definitivamente as obras, de acordo com 
parecer de comissão designada pelo Boletim n° 60 /1960.

07 de Dezembro de 1960.
DHP  Boletim  n° 78
Designando o Arquiteto Yanar Carvalho dos Santos para responder pelos 2HP e 4HP durante as férias dos respectivos chefes entre 01  e  30 
de dezembro.
Designação de Comissão.
Presidente  Carlos Nelson de Oliveira Góes, Yanar Carvalho dos Santos e Arquiteto José Henrique Rudge Rodrigues  - Abejax Engenharia e 
Comercio Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – aceitação provisória.
Carlos Lacerda assume no dia 08.12.1960.

13 de Dezembro de 1960.
DHP  Boletim n° 79
Atos do Diretor
Relação dos funcionários que, por imperiosa necessidade de serviço, não gozaram as férias relativas ao exercício de 1960, ficando as 
mesmas transferidas para 1961, de acordo com o Artigo 93 da Lei 890 de 17 de novembro de 1956.

NOME CARGO/FUNÇÃO
Affonso Eduardo Reidy Arquiteto
Gabriel de Souza Aguiar Chefe de Serviço
Carmem Velasco Portinho Diretor
Irnacy Cruz dos Santos Auxiliar Administrativo
Francisco de Paula Lemos Bolonha Chefe de Serviço
Magdala Seixas Ferreira Chefe de Serviço
Victor Nicolau Mendes – Artífice – Contra – Mestre
João Ribeiro Filho – Encarregado de Serviço

Boletim n° 80
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – conservação e tratamento de água da piscina, reparos na 
lavanderia  DHP.
Comissão
Carlos Nelson de Oliveira Góes, Yanar Carvalho dos Santos, José Henrique Rudge Rodrigues.
Abejax – Engenharia e Comercio Ltda.
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de – Obras de drenagem e consolidação da área situada entre a Rua Marechal Jardim e o Bloco A. 
Ficam aceitas provisoriamente as obras, tendo em vista o parecer supra da Comissão designada pelo Boletim n°   – 1960.
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20 de Dezembro de 1960.
DHP   Boletim n° 82
Processo de Habite – se
DHP  Boletim n° 83
Designando Carlos Nelson de Oliveira Góes para substituir Magdala Seixas Ferreira, durante o impedimento do mesmo na Comissão de 
Concorrências do DHP.

23 de Dezembro de 1960.
Atos do Governador
Decretos do dia 21 de Dezembro de 1960.
DP n° 847 – O Governador do Estado da Guanabara, tendo em vista o que consta do Processo n° PG 202 de 1960  resolve nomear, na 
conformidade da Lei Federal n° 3752 – 60, e de acordo com o Artigo 12, Item III da lei n° 880 – 56, Stelio Emanuel de Alencar Roxo, 
Engenheiro, mat. 51761, para exercer o cargo, em comissão, de Diretor do Departamento de Habitação Popular, símbolo 2 – C, da SGVO, 
vago em virtude da exoneração de Carmem Velasco Portinho, Engenheiro mat. 4303.

21 de Dezembro de 1960.
Decreto n° 297 de 09.12.1960.
Adota medidas de caráter transitório e preparatório para absorção, na estrutura administrativa do Estado, dos novos encargos transferidos 
pelo governo federal, e da outras providencias.
1 . A atual organização administrativa do Estado da Guanabara é notoriamente inadequada à eficiente prestação de serviços públicos.
3 . É propósito do governo promover, em breve prazo, a Reorganização Administrativa dos serviços estaduais, com vistas à adequada 
distribuição de encargos, à descentralização administrativa, à desconcentração de autoridade e à desburocratização.
Artigo 2º  - Enquanto não for autorizada a criação da Secretaria Geral da Saúde e da Assistência Social, o Diretor do Departamento de 
Assistência Social exercerá, cumulativamente, as funções de Coordenador dos Serviços Sociais.
Parágrafo Único: O Coordenador de Serviços Sociais, diretamente subordinado do Governador, terá provisoriamente sob sua supervisão, os 
seguintes órgãos:
a)Departamento de Assistência Social    SGS
b)Serviço de Recreação Hospitalar
c)Serviço de Internação de Menores
d)Departamento de Habitação Popular    SGW
e)SERPHA (Gabinete do Governador)
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 1960.
72º da República e 1º do Estado da Guanabara
Carlos Lacerda
Hélio Marcos Penna Beltrão
Marcelo José de Amorim Garcia
Antonio Arlindo Laviola
Carlos Octavio Flexa Ribeiro
Mario Lorenzo Fernandes
Luiz Carlos Mancini

27 de Dezembro de 1960.
DHP  Boletim n° 85
Transfere do 5HP  para  o  6HP o Arquiteto Ila Schueler de Araripe Macedo

ANO 1961
02  de Fevereiro de 1961.
DHP  Boletim n° 04
Designando  o  Engenheiro  Chefe  do  Serviço  de  Administração,  Celmo  Torreão  Campos,  para  responder  pelo  expediente  do  6HP em 
substituição ao Engenheiro Carlos Nelson de Oliveira Góes.

DHP  Boletim n° 05
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial  Marquês de São Vicente, Conjunto Residencial  Vila  Isabel,  Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes -  Boletim n° 58 de 1960.
Fundação da Casa Popular: Concede o habite-se dos Blocos 3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19 de acordo com a lei 899 de 28 de 
setembro 
de 1957.  

03  de Fevereiro de 1961.
DHP  Boletim n° 06
Engenheiro Carlos Antonio Carvalho Cabral 5HP
Designando o Engenheiro Celmo Torrão Campos para substituir o Engenheiro Magdala Seixas Ferreira na Comissão de “mais valia”. 
Secretário GVO  Antonio Arlindo. 

09  de Fevereiro de 1961.
DHP  Boletim 87  de 30 de Dezembro de 1960.
Relação de funcionários administrativos sem férias 1960.

NOME CARGO
Romeu da Cruz Messeder  Chefe de Serviço
Athayde Muniz Pereira  Zelador
Laura da Conceição Ribeiro  Auxiliar de Escritório

272



Salvador Tenuto  Escriturário
José Antonio Costa Ferreira  Escriturário Escriturário
João de Senna Correia Auxiliar de Escritório

DHP  Boletim 88 de 31 de Dezembro de 1960.
Relação de funcionários administrativos sem férias 1960.

NOME CARGO
Sidney Martins Gomes dos Santos    Engenheiro
Ana Augusta de Almeida   Assistente Social
Hugo Braga Soares da Cunha  Arquiteto
Altair de Carvalho Storino  Desenhista
Roverso Luiz de Souza Lima  Desenhista
Rosa Herédia  Auxiliar Administrativo
Zulmira Martins Bloise  Assistente Social
Almir de Andrade  Auxiliar de Escritório

DHP  
Boletim n° 01 de 03 de Janeiro de 1961.
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Marquês de São Vicente – Obras de prosseguimento da estrutura dos Blocos A7  e  A8 
e  Conjunto Residencial Vila Isabel – Comissão Carlos Nelson de Oliveira Góes, Yanar 
Carvalho dos Santos e José Henrique Rudge Rodrigues.

DHP  
Boletim 02 de 10  de Fevereiro de 1961.
Transferência de funcionário

DHP  Boletim n° 03
Funcionário à disposição : colocando à disposição do Gabinete do Diretor pelo prazo de 30 dias o Chefe do 5HP , Engenheiro Antonio 
Mollica, a fim de prestar colaboração nos estudos de 28reorganização administrativa do DHP.
Designando o Arquiteto Hugo Soares Braga da Cunha para responder pela chefia do 5HP  no impedimento de Antonio Mollica
21  de Fevereiro de 1961.  Diretor – Stelio Emanuel Roxo

DHP – Termo de obrigação, que com o Governo do Estado da Guanabara assina e assume Felisberto Nunes Soutinho, assistido de sua 
mulher, na qualidade de proprietário do prédio e respectivo terreno, sito à Rua Itapuí, n° 195.
Devido a P.A. o proprietário se obriga a demolir parte de sua construção assim que o estado exigir, a titulo precário, em caráter provisório, 
a permanência de trecho da varanda sem obediência ao afastamento frontal de três metros.

28  de Fevereiro de 1961.
DHP  Boletim n° 07
Transferência de funcionário – Nelson Correa Monteiro para ter exercício no Gabinete do Diretor.

02 de Janeiro de 1961.
DHP  Boletim 86
Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes 
DHP  Boletim 80 – 1960  -  Ficam aceitas definitivamente as obras.
Abejax – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Refaça o revestimento interno da caixa de água.

14 de Janeiro de 1961.
DHP – Contrato que entre si fazem o Governo do Estado da Guanabara e a firma Construtora Lobão Filho Ltda, para obras de conservação 
dos Conjuntos Residenciais em funcionamento.
Data : 31 de Dezembro de 1961.
Diretor : Antonio Mollica que por ato Sr. SGVO, foi designado para responder pelo DHP, conforme portaria n° 615 de 01 de dezembro de 
1960.
Prazo 120 dias.

04 de Março de 1961.
DHP  Boletim 07  
Fundação Kibon  -  Despacho do Diretor  -  Acrescente-se:Em tempo: À Comissão designada em fls. 31, verso, (parágrafo 1) estabelecer a 
partir de projeto detalhado, as condições mínimas para licenciamento, enviando, em seguida, o presente ao 6HP  para emissão de alvará. 
2)fiscalizar a  execução da obra e 3)condicionar  o habite-se à conclusão dos serviços comuns com parecer  da própria  Comissão e o 
despacho de S. Excia. o Sr. Governador.

DHP  Boletim n° 08
Fundação Kibon – Apresente projeto dos serviços comuns.

DHP  Boletim 10
Processo de Habite-se

DHP   Boletim 11
Funcionário incluído na tabela de licença especial. 
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07 de Março de 1961.
DHP  Boletim 13
Atos do Diretor
Aprovando a tabela de licença especial do servidor lotado no G.D., núcleo 3980 como segue – Carmem Velasco Portinho – Engenheiro – 
pelo período de seis (6) meses, de 03 de março de 1961 a 02 de setembro de 1961, no mesmo processo.

03 de Abril de 1961.
DHP  Boletim 12
Designa o Engenheiro Carlos Antonio de Carvalho Cabral, para, na qualidade de presidente, substituir o Engenheiro Carlos Nelson de 
Oliveira Góes, na comissão designada por despacho à fl. 1, verso, em 22 de novembro de 1960.

DHP  Boletim n° 15
Processo de Habite-se

DHP   Boletim n° 16
Designando os Engenheiros Hugo Soares Braga e Carlos Antonio de Carvalho Cabral  para sob a presidência do primeiro, procederem à 
vistoria solicitada por Avelino   Duarte.

DHP  Boletim 17
Transferência de funcionário

DHP   Boletim  18
Processos de Habite-se

DHP  Boletim 19
Designando o Engenheiro Carlos Antonio de Carvalho Cabral para a chefia do 5HP
enquanto durar o impedimento do atual titular.

DHP  Boletim 21
Designando Altair de Carvalho Storino e Alberto Lopes  1HP 
Designando José Alberto Airosa  2HP

DHP   Boletim 23 
Transferência de funcionário

DHP   Boletim 24
O Diretor do DHP acaba de receber do Coordenador dos Serviços Sociais, Dr. José Artur Alves da Cruz Rios, o oficio n° 101 de 16.03.1961, 
cujos termos são os seguintes :
Em atenção ao oficio n° 46 de 11 do corrente, encaminhado por V. Senhoria a esta Coordenação, venho reiterar pelo presente, de ordem 
do Sr. Governador do Estado a determinação de que esse Departamento procede ao recolhimento, transporte e guarda dos materiais 
resultantes de demolições de próprios estaduais.
Para tal fica V. Senhoria autorizada, ainda de acordo como ordem expressa do Sr. Governador a requisitar todo o auxilio necessário, em 
transporte  e em mão de obra  de outros órgãos da administração estadual, bem como a proceder aos entendimentos necessários, no 
sentido  de  evitar  o  desvio  de  quaisquer  partes  ou  pertences  das  instalações  dos  referidos  dos  imóveis  que devem ser  reservados 
exclusivamente para esta Coordenação.
Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Senhoria os meus protestos de estima e consideração.
Dirigido ao SGVO, com referência ao oficio encaminhado pelo DHP, o CREA  RJ  expediu o oficio n° 136 – 07.03.1961., cujo teor é o 
seguinte:
Senhor Secretário de Estado
Acusamos o recebimento de oficio,  em que essa SG consulta sobre a possibilidade de nos projetos apresentados a esse órgão,  para 
edificações do tipo ‘proletária’, ser dispensada a assinatura do profissional responsável pela execução da obra, exigindo-se apenas a do 
autor do projeto.
A solicitação feita foi submetida ao julgamento deste conselho, em sessão de 27  de Fevereiro de 1961, que a examinou com a atenção 
merecida  e  resolveu,  por  unanimidade,  atendendo  às  considerações  e  justificativas  expostas  por  Vossa  Excelência,  responder 
afirmativamente a consulta formulada.
Poderá ser assim dispensada a exigência de profissional responsável pela execução da obra nas edificações tipo ‘proletária’ quer nos casos 
de  execução  de  projeto  fornecido  pela  repartição  competente  dessa  S.G.,  como naquelas  em que o  interessado apresentar  projeto 
organizado por técnico habilitado legalmente.
Tendo atendido à solicitação dessa S.G. apresento a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração.
Engenheiro Luiz Onofre Pinheiro Guedes.

05 de Abril de 1961.
DHP   Boletim n° 25 (despacho do Gov. 17.02.1961)
Processo de Habite-se

DHP   Boletim n° 26
 Boletim retificador

06 de Abril de 1961.
DHP   Boletim n° 28
Artífice Elizeu Ferreira de Barros Gabinete do Diretor.

10 de Abril de 1961.
DHP   Boletim n° 30
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Transferindo do Serviço Administrativo (4HP ) Ana Augusta de Almeida, Dirceu Martins Carvalho e Zulmira Martins Bloise todas assistentes 
sociais para o núcleo 3980.

13 de Abril de 1961.
DHP   Boletim n° 32
Transferindo do 2HP  para  o 4HP o Arquiteto Yanar Carvalho dos Santos.

14 de Abril de 1961.
DHP  Boletim  n° 33
Transferindo do 2HP  para o 7HP1 o Desenhista Marcio Pereira de Lucena Filho.

19 de Abril de 1961.
DHP  Boletim n° 37
Criando Comissão incumbida de apresentar estudos sobre a reforma do Código de Obras, no que concerne à habitação popular, constituída 
pelo  Engenheiro  Emanuel  A.  Roxo   que  a  presidirá,  na  qualidade  de  Diretor,  Arquiteto  Affonso  Reidy,  Engenheiro  Antonio  Mollica, 
Engenheiro Sidney Martins G. dos Santos, Arquiteto Francisco Bolonha e Engenheiro Celmo Torrão Campos.
Extinguindo a Comissão instituída pelo Boletim n° 61 de 15.09.1960 e prevista pelo Decreto 8720 de 18.01.1946

22 de Abril de 1961.
DHP  Boletim n° 36
Transferência de funcionário  Gabinete do Diretor.

DHP Boletim n° 38 
Processos de Habite-se

DHP   Boletim n° 39 
Transferência de funcionário 4HP 

DHP   Boletim n° 40 
Processo de Habite-se

28 de Abril de 1961.
DHP   Boletim n° 41 
Engenheiro Celmo Torrão Campos – Chefe do 5HP 
Presidente Francisco Bolonha e Maria Pereira para integrarem comissão do IAP Comerciários.

05 de Maio de 1961.
DHP   Boletim n° 43
Transferindo do 6HP  para o 2HP  (serviço de planejamento)
Ila Schueler de Araripe Macedo.

17 de Maio de 1961.
DHP   Boletim n° 42
Processo de Habite-se
DHP   Boletim n° 45 
Desenhista Auxiliar Oscar Gonçalves Filho designando-o para ter exercício no Setor de Orientação Habitacional, lotado no 2HP

DHP  Boletim n° 47
Esta Diretoria  está empenhada em facilitar  ao  máximo a construção de  casas destinadas a  pessoas de  poucos  recursos financeiros 
.Entretanto, não podemos consentir na legalização de construções que estejam inteiramente em desacordo com as condições previstas em 
lei e até com plantas apresentada diferente do que existe no local.Volte ao 6HP  para que a parte seja esclarecida no que consistem as 
condições mínimas exigidas para a legalização e para que apresente uma planta que espelhe a verdade. Se necessário este DHP deverá 
confeccionar as novas plantas sem qualquer ônus para o requerente.

DHP  Boletim n° 48
Arquiteto Francisco Guido – 5HP

25 de Maio de 1961.
DHP   Boletim n° 49
Designando o Engenheiro David Astrachan para substituir Magdala Seixas Ferreira na Comissão de Concorrências Públicas deste DHP em 
virtude de haver sido transferido deste departamento.
Colocando à disposição do 5HP  o Engenheiro Trajano de Faria Junior.

DHP   Boletim n° 50
Artífice Antenor Chaves   4HP 

02 de Maio de 1961.
DHP
Ata da Concorrência Pública Ordinária para execução de obras de acabamento no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes.

15 de Junho de 1961.
DHP  Boletim n° 52
Processos de Habite-se
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DHP  Boletim n° 53 
Transferência de funcionário

24 de Junho de 1961.
DHP
Termo aditivo de ratificação e retificação do contrato assinado em 31 de dezembro de 1960, entre o Governo do Estado da Guanabara e a 
firma Construtora Lobão Filho Ltda, contrato cuja celebração foi  autorizada por  despacho do excelentíssimo Senhor  Coordenador  dos 
Serviços Sociais em 21 de junho de 1961.Cláusula nona é anulada.

12 de Julho de 1961.
DHP   Boletim n° 50
Abejax: Ficam aceitas provisoriamente as obras de drenagem e serviços diversos na área do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 
Moraes.
Obras de conservação-Construtora Lobão Filho Ltda – Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – pedido de aceitação definitivo.
Comissão : Yanar Carvalho dos Santos, José Henrique Rudge Rodrigues e Trajano de Faria Junior.
Idem para obras de acabamento dos Blocos A-1  a  A-6.

DHP  Boletim n° 51
Transferência de funcionário

DHP  Boletim n° 54
Fica o Engenheiro Chefe do Serviço de Fiscalização autorizado a despachar por equidade, todos os processos de licenciamento e de habite-
se, que dependem de despachos semelhantes aos que foram exarados por esta Diretoria.
Transferindo do 7HP para  o 4HP o trabalhador Rubens dos Santos Simões.
Transferindo do 4HP setor Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes para o 7HP o trabalhador Lysander Costa Leite Junior.
DHP  Boletim n°57
Arquiteto Pedro Paulino – 2HP 

24 de Julho de 1961.
DHP  Contrato que entre si fazem o Estado da Guanabara e a firma Construtora Lobão Filho Ltda para obras de acabamento no Bloco A 
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

27 de Julho de 1961.
DHP   Ata da Concorrência Pública Sumária para a execução de obras de conservação dos conjuntos residenciais em funcionamento.

28 de Julho de 1961.
DHP   Boletim n° 65
Transferência de funcionário

11 de Agosto de 1961.
DHP   Boletim n°  63
Processos de Habite-se
DHP   Boletim n° 64
Comissão Engenheiro Francisco Guido, Manoel Adolpho e Pedro Paulino. Parecer
18 de Setembro de 1961. 
Decreto 572 de 15.09.1961.
Aprova o Plano de Urbanização e estabelece condições para a construção do Conjunto Residencial  Morro Nova Cintra, situado nos fundos 
do Parque Eduardo Guinle, Laranjeiras.

22 de Setembro de 1961.
DHP  Boletim n° 66
Transferência de funcionário.

DHP  Boletim n° 67
Designa o funcionário Manoel Adolfo Correa da Cunha, estatístico para servir de elemento de ligação entre este DHP e o SEHPHA.
Designa o Arquiteto José Henrique Rudge Rodrigues para projetar o Conjunto Residencial da Praia do Pinto e o Arquiteto Pedro Paulino 
Guimarães para executar os projetos dos Conjuntos de Vila Vintém e Vigário Geral.

DHP   Boletim n° 68
Desenhista Auxiliar Ítalo Fernando Ferreira  4HP 

DHP  Boletim n° 69
Processo Habite-se

DHP Boletim n° 71 
Fica a lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes designada como sede provisória do Conjunto.
Tornando sem efeito o Boletim n° 58 de 12.07.1961.

DHP  Boletim n° 73
Desenhista Auxiliar Manoel José dos Santos 5HP 

DHP  Boletim n° 74
Processo de Habite-se
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26 de Setembro de 1961.
DHP   Boletim n° 76
Comissão Especial de Vistoria : Trajano de Faria Junior e Manoel Adolpho Cunha e Francisco Guido e o Arquiteto Cândido Moura.

06 de Outubro de 1961.
DHP   Boletim n° 72
Processo de Habite-se
DHP  Boletim n° 78
Arquiteto Benjamim de Araújo Carvalho 2HP

DHP   Boletim n° 79
De acordo com consulta feita nesta data, os terrenos situados em loteamento aprovados, ficam dispensados da apresentação do titulo de 
propriedade registrado no Registro Geral de Imóveis

09 de Outubro de 1961.
DHP  Boletim n° 80
Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Abejax  Designo o Engenheiro Manoel Adolpho Correa da Cunha e os Arquitetos José 
Henrique Rudge Rodrigues, Yanar Carvalho dos Santos para Comissão de Aceitação Definitiva.

10 de Outubro de 1961.
SGVO  Boletim n° 143
Atos do Secretário Geral
Designa o Classificador Fernando Tenório Ildefonso Lima para o DHP

12 de Outubro de 1961.
DHP  Boletim n° 91
Processo de Habite-se

26 de Outubro de 1961.
DHP   Boletim n° 93
Processo de Habite-se

Pg 23802 – MAM – Aviso em reunião do Conselho Deliberativo do MAM – RJ  realizada em 20.07.1961, consta a eleição de sua Comissão 
Executiva 
De 08.09.1961  até 08.09.1966  Presidente Gustavo Capanema
1º Vice João Carlos Vital
Diretor Executivo Adjunto Carmem Velasco Portinho

31 de Outubro de 1961.
DHP  Boletim n° 86
Classificador Fernando Tenório Ildefonso Lima  6HP 

07 de Novembro de 1961.
DHP
Termo de Obrigação que com o Governo do Estado da Guanabara assina e assume Oswaldo dos Santos, na qualidade de proprietário do 
prédio e respectivo terreno, sito à Rua Oliveira Ribeiro, 130 – Bangu.
22de Novembro de1961.
DHP   Boletim n° 85
A partir desta data os pedidos de prorrogação de obras serão feitas pelo próprio, mediante apresentação de identidade ou procuração legal, 
(Lei n° 2-60) independentemente de requerimento.
Transferência de funcionário Administrativo e Assistente Social do 3980 para 3982.
Transferência do 3934 para 3982 
 Pedro Machado Correa (Eng) e serventes.
Transferência 3980 para 3989 Estatístico Manoel A. C. Cruz.
Transferência funcionário Administrativo 3980 para 3981 ; 3984 para 3981.

DHP Boletim n° 87
Engenheiro Belisário Augusto Soares 1HP 

28 de Novembro de 1961.
DHP  Boletim n° 88
Processos Habite-se

29 de Novembro de 1961.
DHP  Edital n° 03
Concorrência Pública Sumária para a execução de obras de conservação dos Conjuntos Residenciais em funcionamento.
Llei n° 87 de 08 de dezembro de 1961.
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VERBA 611
SERVIÇOS ADJUDICADOS

3465 Para construção de habitações em blocos gigantes de concreto no Parque 
Proletário do Amorim                                

Cr$ 120.000.000,00

3466 Para continuação de construções em madeira
urbanização e obras complementares nos
Parques Proletários, a fim de promover a erradicação
de favelas

120.000.000,00

04 de Dezembro de 1961.
DHP -  Atos do Diretor
Cabral, Bolonha e o Engenheiro Nelson Monteiro – Comissão de Parecer
Cabral, Bolonha, Engenheiro Belisário Soares de Souza Neto, Arquiteto Pedro Paulino Guimarães e Auxiliar Administrativo Irnacy Cruz dos 
Santos – Comissão de Concorrências

DHP  Boletim n° 90
Processo de Habite-se
Transferência de funcionário

07 de Dezembro de 1961.
DHP   Boletim n° 92
Transferência 3981  7HP  para 3980  GP.

19 de Dezembro de 1961.
DHP  Boletim n° 91
Designo o Arquiteto José Henrique Rudge Rodrigues, autor do projeto, para desenvolvê-lo e detalhá-lo ; os Engenheiros Manoel Cunha e 
Carlos Antonio de Carvalho Cabral para elaborarem especificações, orçamentos e cronograma sumários.
Dê-se prioridade sobre os demais, a este trabalho.
Cotação de materiais usados provenientes de demolições: Tijolos,telhas planas,telhas de canal,caibros,ripas,janelas etc...
Estes preços referem-se a materiais entregues no Depósito do DHP, sito à Avenida Presidente Vargas.

ANO 1962

09 de Janeiro de 1962.
DHP   Boletim n° 93
Desenhista Rogério Travassos 1HP 

DHP  Boletim n° 94
Processos de Habite-se
15 de Janeiro de 1962.
DHP Boletim n° 95
Processo de Habite-se

19 de Janeiro de 1962.
Atos do Governador
Resolução n° 02 de 18.01.1962.
O Orçamento de 1962 calcula a receita em  Cr$  55.072 milhões e fixa a despesa em 65.705 milhões. O déficit é pois da ordem de 10.633 
milhões.
Assim o Governador resolve:
Cada Secretaria de Estado indicará, até 31 de janeiro,economias não inferiores a 40% do total de dotações que estejam sob seu controle.

23 de Janeiro de 1962.
DHP  Boletim n° 02
Processos de Habite-se
DHP  Boletim n° 03
Funcionário Administrativo no 7HP 

01  de Fevereiro de 1962.
DHP  Despacho do Engenheiro Chefe do 4HP 
Construtora Lobão Filho Ltda -  Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes -   Aguarde aceitação provisória das obras. Tendo sido 
despachado o contrato formal,a caução de garantia do projeto,garante a execução dos serviços.

ORÇAMENTO / 1962
DESPESA 65.705.185.093,00

SEVO 13.566.873.672,00
VERBA 704 -  DHP

Serviços Adjudicados Cr$
Limpeza, Conservação e tratamento de água do Conjunto Residencial Prefeito 
Mendes de Moraes

200.000,00

Conservação das máquinas, reparação e instalações
da lavanderia do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes

340.000,00
Conservação dos Conjuntos em funcionamento 1.400.000,00
Para terminação de obras no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes 25.000.000,00
Para terminação de obras no Conjunto Residencial Vila Isabel 50.000.000,00
Para prosseguimento de obras no Conjunto Residencial Marquês de São 
Vicente

60.000.000,00

Para obras de ampliação no CRP 20.000.000,00
Encadernação de livros,guias e talões 30.000,00

       Total da Verba 704 156.970.000,00
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11 de Janeiro de 1962.
DHP - Carlos Antonio de Carvalho Cabral chefe do 4HP 

21  de Fevereiro de 1962.
DHP  Boletim n° 07
Esclarecendo dúvidas quanto à exigência de profissional responsável pela execução da obra.
De acordo com oficio n° 1.126.61 do CREA,somente ficam dispensadas de profissional responsável:
1º As construções destinadas exclusivamente à residência dos próprios que tiverem um único pavimento e possuírem área coberta de até 
80 metros quadrados.
A dispensa acima referida está subordinada, para cada obra, de autorização específica, concedida pelo CREA, ao requerente proprietário.
2º As construções em que forem adotados projetos tipo do Estado,de acordo com o Artigo 18 do Decreto n° 7363 de 25.09.42
SGVO  Engenheiro Raymundo Barbosa de Carvalho Netto

21 de Março de 1962.
DHP  Boletim n° 08
O Diretor do DHP designa o Chefe do 6HP , Engenheiro Celmo Torreão Campos para seu substituto eventual.

DHP   Boletim n° 09
Manoel Cunha e Carlos Antonio de Carvalho Cabral e Francisco de Paula Lemos Bolonha constituem Comissão destinada a pesquisar e 
selecionar áreas adequadas à construção das unidades de habitação a serem financiadas pelo BID.

DHP  Boletim n° 11
Designa Manoel José dos Santos chefe do 5HP  no impedimento do titular.

27 de Março de 1962.
DHP - Termo de obrigação que com o Estado da Guanabara assina e assume Athum Alves,na qualidade de proprietário do prédio e 
respectivo terreno,sito à Travessa Guarim,86 – Bento Ribeiro.

03 de Abril de 1962.
DHP  Boletim n° 12
Construtora Lobão Filho Ltda – Obras de conservação dos Conjuntos Residenciais – Comissão de aceitação provisória : Carlos Antonio de 
Carvalho Cabral,Francisco de Paula Bolonha e Belisário Soares de Souza Neto.

10 de Abril de 1962.
DHP   Boletim n° 14
Engenheiros Gabriel de Souza, Carlos Antonio de Carvalho Cabral,Hugo Braga – conservação dos conjuntos:aceite provisório.
Construtora Lobão Filho Ltda: 
Ficam aceitas definitivamente as obras de drenagem e consolidação entre a Rua Monsenhor Jardim e o Bloco A do Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes.

DHP  Boletim n° 15
Transferência de funcionário.
23 de Abril de 1962.
DHP  Boletim n° 17
Comissão, proceder a um levantamento de todos os bens móveis – inventário do DHP
Carlos Antonio de Carvalho Cabral,Artífice Diniz Calçare,Irani Bastos Bittencourt
3982 – 4HP  - transferência de funcionário.

04 de Maio de 1962.
DHP  Boletim n° 18
Engenheiro Dílson Maria Grossi,Luiz Fernando Barbosa e Arquiteto Roberto de Poá para 1HP
Servidor Antonio Gomes da Rosa administrador CRR
Recomendamos aos senhores chefes  de serviço a permanência  obrigatória  dos servidores  nos recintos  de trabalho,dentro do horário 
estabelecido.

21 de Maio de 1962.
DHP  Boletim n° 19
Do 1HP  para o GD
Arquitetos  Ila  Schueler  de  Araripe  Macedo,  Benjamim  de  Araújo,Atila  Moreira  de  Sá,Letícia  Magiano  Hozan  e  Escriturário  Almir  de 
Andrade,para estudarem a realização de uma exposição de trabalhos do DHP,devendo os chefes de serviço do Departamento orientarem a 
comissão nas suas tarefas.
Ficam aceitas  provisoriamente  as  obras  de  conservação dos  Conjuntos  Residenciais  em funcionamento,de  acordo  com o parecer  da 
comissão.

25 de Maio de 1962.
DHP   Boletim n° 20
Transferência de funcionário
Sandra Cavalcanti – Vice Líder da UDN na Assembléia
Suplente da Comissão de Assistência Social

04 de Junho de 1962.
DHP   Boletim n° 21
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Engenheiro Trajano de Faria Junior para Chefe do 5HP 

05 de Junho de 1962.
Atos do Poder Executivo
Decreto n° 1041 de 07.06.1962.
Aprova novos estatutos da Fundação Leão XIII
Estatutos 
Art. 1º A Fundação Leão XIII instituída pelos Decretos n° 8797 de 08.02.947 e 22498 de 22.02.1947,é uma entidade com personalidade 
jurídica própria,de prazo de duração infinita e sede no Estado da Guanabara.
Art 2º A fundação tem por fim prestar ampla assistência social e financeira aos moradores das favelas e de modo geral aos residentes em 
habitações anti-higiênicas do Estado da Guanabara,competindo-lhe precípuamente:
a) planejamento e execução de medidas destinadas a integrar na comunidade carioca as populações das favelas do Estado da Guanabara.
b) o estudo dos problemas de habitação, principalmente do tipo favela,bem como o planejamento e execução, em coordenação com outros 
órgãos estaduais ou não,de suas soluções.
Do Regime Financeiro
a) valores recebidos por força de contrato e convênios
b) contribuições orçamentárias do Estado e da União
c) remunerações por serviços prestados
d) contribuições de beneficiários
e) rendas do patrimônio
Conselho de Curadores Constituído
a) Governador do Estado
b) por um membro indicado pela Assembléia
c) pelos Secretários de Estado
d) por um membro indicado pelo Tribunal de Contas
e) pelos membros do Conselho de Administração
Dos Órgãos da Fundação
a) Conselho de Curadores
b) Conselho de Administração
c) A Diretoria
d) Conselho Fiscal
Conselho de Administração
1) um representante de cada uma das seguintes entidades
     a) Assembléia Legislativa
     b) Tribunal de Contas
     c) Ação Social Arquidiocesana
     d) Fundação Abrigo do Cristo Redentor
2) por sete membros indicados pelo Governador
Diretoria
Constituída por cinco integrantes,três dos quais designados pelo Governador do Estado
      a) são membros natos da Diretoria os representantes da Ação Social Arquidiocesana e da Fundação Abrigo do Cristo Redentor
      b) o Diretor Presidente será de livre escolha do Governador
Do Conselho Fiscal
Composto de três membros efetivos e de três suplentes
Todos os mandatos terão três anos de duração
Ata da Assembléia Geral Ordinária da Fundação.
No dia 30 de Maio de 1962 realizou-se uma Assembléia Geral Ordinária com a presença de:
Dr. Stelio Emanuel de Alencar Roxo,Presidente;Padre Joaquim Horta,Secretário;General Paulo Mac Cord
Conselheiros:Drs. Augusto Luiz Duprat,Álvaro Milanez e Dona Maria Josefina Rabelo Albano,Governador Carlos Lacerda
Lacerda afirma que a Fundação Leão XIII será o instrumento através do qual o Estado procurará resolver os problemas habitacionais das 
favelas do Estado da Guanabara.
Lacerda afirma que a Fundação se transformou num órgão habitacional,e que será necessário dotá-la de assistência que vá diretamente ao 
encontro do problema de habitação.
Teceu comentários sobre o Ponto IV, cessão de terrenos aos favelados, projetos de aplicação do Fundo do Trigo que é composto de três 
itens:
1º Prevê a urbanização completa de uma favela,citando como exemplo o que está realizando no Morro do Vintém,no Realengo,sendo que a 
mão de obra é feita pelos favelados.
2º Urbanização e construção de uma favela completa,com casas de um quarto,uma sala,cozinha e banheiro,com possibilidade de aumento.
3º Urbanização de uma pequena área numa favela,sendo que a importância restante será empregada em várias favelas.
Disse o Governador que,com os recursos que espera receber,urbanizará grande parte das favelas. Comunicou que recebeu uma proposta 
de um arquiteto Chileno para acompanhar os trabalhos da Fundação, com o que concordou.
Obs. A Fundação sempre fora presidida por Padres.

18de Junho de 1962.
DHP  Boletim n° 16
Designando Manoel José dos Santos para responder pela chefia do 5HP  durante as férias do titular.

DHP Boletim n° 22 
Ítalo Fernando Ferreira
Pedido de cancelamento do registro do adiantamento de Cr$ 12.500,00 referente ao 4º trimestre de 1961.
Verba 704 – Cancelado em sessão de 08.05.1962. 

DHP Boletim n° 23
Ficam extintas as comissões de "Mais Valia” tendo em vista o Decreto 1023-62.
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Transferência de funcionário.

DHP Boletim n° 24
Transferência de funcionário.

DHP  Boletim n° 25
Designando o Escriturário Almir de Andrade,o Datilógrafo Irany Bastos Bittencourt e o Servente Dantas Ferreira,para sob a presidência do 
primeiro,procederem a um levantamento de todos os bens móveis do DHP.

DHP  Boletim n°26
Arquiteto Hugo Braga Soares – chefe do 3HP 
Engenheiro Manoel Adolpho Correa da Cunha 
Escrevente – Datilógrafo Juvenal Merlino – chefe do 7HP1
03 de Julho de 1962.
SGVO – Boletim n° 103
O Secretário transfere dez funcionários do DHP para outros órgãos da Secretaria.

12 de Julho de 1962.
DHP  Boletim n° 28
Arquiteto Hugo Braga Soares, José Henrique Rudge Rodrigues e David Astrachan
Comissão de aceite provisório das obras de conservação executadas nos Conjuntos Residenciais pela Construtora Lobão Filho Ltda.

19 de Julho de 1962.
DHP  Boletim n° 29
Aceitação provisória de obras de conservação nos Conjuntos Residenciais em funcionamento, executadas pela Construtora Lobão Filho Ltda.

23 de Julho de 1962.
DHP  Boletim n° 30
Francisco de Paula Lemos Bolonha,Hugo Braga Soares e David Astrachan – Comissão de Aceitação Provisória das obras de acabamento do 
Bloco A no Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes.

30 de Julho de 1962.
DHP  Boletim n° 31
Ficam aceitas provisoriamente as obras de acabamento no Bloco A do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes de acordo com 
parecer da Comissão.    

17 de Agosto de 1962.
SGVO – Boletim n° 126 de 09 de Agosto de 1962.
Portaria No 241 – O SGVO,tendo em vista o oficio de 02.08.1962 do DED,resolve remover do DHP para o Departamento de Edificações o 
Desenhista nível 17,Mauricio Antonio de Fonseca Lessa, mat. 6261.

20 de Agosto de 1962.
Portaria No 243 Revoga a remoção do 5HP  
SGVO – Boletim 127 de 13 de Agosto de 1962.
Portaria n° 244 – O SGVO, resolve remover do Departamento de Habitações Populares para o DED,os seguintes servidores (segue lista com 
34 funcionários Administrativos,o Engenheiro Trajano de Faria Junior).

28 de Agosto de 1962.
SGVO – Boletim n° 247 
O SGVO resolve remover do Departamento de Habitação Popular para o DUR, o trabalhador nível 6 Armando Ferreira.

Decreto n° 1165 de 29 de agosto de 1962.
Atribui ao Montepio dos Empregados do Estado da Guanabara a administração dos Conjuntos Residenciais edificados pelo Departamento de 
Habitação Popular e dá outras providencias.
O Governador do Estado da Guanabara,usando das atribuições que lhe confere o Artigo 30, item I da Constituição do Estado,decreta:
              Artigo 1º - Fica atribuída ao Montepio dos Empregados do Estado da Guanabara a administração dos Conjuntos Residenciais  
edificados pelo Departamento de Habitações Populares.           
Parágrafo Único:
As despesas de manutenção e conservação dos Conjuntos Residenciais serão custeadas,neste exercício,através de dotações orçamentárias 
próprias.
              Artigo 2º - A partir de 01 de janeiro de 1963 os encargos de administração dos Conjuntos Residenciais serão indenizados 
mediante rateio entre os  locatários,independentemente do pagamento relativo à locação,continuando a cargo do Orçamento Estadual as 
despesas com conservação e manutenção de dependências de uso não privativo dos ocupantes.
              Artigo 3º - O Departamento de Habitações Populares contratará com o Montepio dos Empregados do Estado da Guanabara o 
inicio ou o prosseguimento de obras de Conjuntos Residenciais,utilizando para tal fim as dotações orçamentárias próprias,em regime que 
vise à economia de tempo e de trabalho.
              Artigo 4º - Os servidores lotados nos Conjuntos Residenciais serão colocados,imediatamente,à disposição do Montepio pela 
Secretaria Geral da Administração.
              Artigo 5º - Na construção de Conjuntos Residenciais será reservada,obrigatoriamente,área para funcionamento de escola 
primaria,com capacidade para seus prováveis moradores em idade escolar,como prescreve o Artigo 61 da Constituição do Estado.
              Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,revogadas as disposições em contrario.       
Rio de Janeiro,29 de Agosto de 1962,74º da República e 3º do Estado da Guanabara.
Carlos Lacerda
Eurico Siqueira
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Enaldo Cravo Peixoto

11 de Setembro de 1962.
DHP – Boletim n° 33 de 31 de Agosto de 1962.
Atos do Diretor – Designação de Comissão.
Designando os Arquitetos Hugo Braga Soares da Cunha e José Henrique Rudge Rodrigues,o Engenheiro Carlos Antonio de Carvalho Cabral 
para,em comissão,vistoriarem as obras de conservação executadas nos Conjuntos Residenciais em funcionamento, pela Construtora Lobão 
Filho Ltda e emitirem parecer quanto à aceitação definitiva das mesmas.
21.09.1962 – Espaço do Governador

DHP – Boletim n° 34
Atos do Diretor
17  de  setembro  de  1962  –  Aceitação  de  obras  em caráter  definitivo.  Ficam aceitas,em  caráter  definitivo,as  obras  de  acabamento 
executadas  nos  Conjuntos  Residenciais,em  funcionamento,pela  Construtora  Lobão  Filho  Ltda,de  acordo  com  parecer  da  Comissão 
designada em 31.08.1962.

                                      OUTUBRO  1962. 

Nada consta a respeito do DHP

                                      NOVEMBRO 1962.

Nada consta a respeito do DHP
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