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- UNGEF/SEJUS. Item 1. Edital de Projetos 2019: A reunião teve como objetivo a continuidade dos debates
para definição dos pontos principais e aspectos básicos do novo Edital de Chamamento Público para
apresentação de projetos, a ser lançado em 2019. Deu-se continuidade à discussão das propostas apresentadas
nas reuniões conjuntas anteriores, 1ª e 2ª reuniões conjuntas extraordinárias do Conselho de Administração do
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Comissão de Políticas Públicas. Em relação à duração dos
projetos, os conselheiros deliberam que, a depender da linha ação na qual se enquadram, os projetos terão prazo
de execução de até 24 meses. Os conselheiros deram continuidade à discussão da proposta que versa sobre a
possibilidade de excepcionalizar o FDCA/DF dos efeitos do art. 8º do Decreto nº 19.730/1998, que determina
prazo máximo de 90 dias para utilização dos recursos de subvenção social e auxílio investimento. Tal decreto
limita o pagamento dos recursos dos projetos a parcelas trimestrais. Com isso, o FDCA/DF poderia efetuar o
pagamento dos projetos em parcela única, o que permitiria uma maior execução dos recursos. Os conselheiros
deliberam que a Unidade de Gestão de Fundos - UNGEF deverá encaminhar questionamento à Procuradoria-
Geral do Distrito Federal - PGDF a respeito da possibilidade de pagamento em parcela única para projetos
financiados pelo FDCA. Os conselheiros deliberam ainda que a minuta do novo Edital contemplará a
possibilidade de pagamento em parcela única até resposta definitiva da PGDF. Em relação às linhas de ação, os
conselheiros mantiveram o compromisso de elaborar descrições completas e detalhadas para cada uma das
linhas, bem como os resultados esperados para os projetos dentro de cada uma delas. As colaborações de cada
conselheiro serão encaminhadas para a Diretoria de Projetos - DIPROJ que deverá compilar os textos e inseri-
los na minuta do Edital. Os conselheiros deliberaram que os recursos disponíveis para os projetos serão
distribuídos em diferentes linhas de ação com reserva percentual específica para cada uma das linhas, conforme
prioridade a ser estabelecida em nova reunião extraordinária conjunta. Decidiu-se ainda que, para o caso de não
utilização de parte dos recursos em alguma das linhas de ação, o saldo será remanejado para as demais linhas de
ação a partir de deliberação de Comissão Especial de Seleção. Caso não seja apresentado nenhum projeto para
concorrer a uma determinada linha de ação, decidiu-se que será lançado novo Edital de Chamamento Público
para aquela temática específica. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta
minutos, e foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração do Fundo
dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Coordenador da Comissão de Políticas Públicas.

JÚLIO CESAR LIMA
Presidente do Conselho de Administração

ALCEU AVELAR DE ARAÚJO
Coordenador da Comissão de Políticas Públicas

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, no Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Distrito Federal, localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN -
Quadra 01, Lote C, às quatorze horas e trinta minutos, o Presidente abre os trabalhos da 35ª Reunião Ordinária
do Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CDCA/DF. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Júlio Cesar Lima, como
representante da Secretaria de Estado de Economia (Presidente); Denise Parreira, como representante da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS (infância e adolescência) e Francisco
Rodrigues Correa, como representante do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas
e Filantrópicas do Distrito Federal - SINTIBREF/DF. Demais participantes: Diely de Castro Silva, Barbara Neri
Almeida de Oliveira e João Paulo Carvalho Vinhal - DIPROJ/SECDCA; Gisele Rabelo de Oliveira -
UNGEF/SEJUS. Item 1. Instituição: Projeto Nova Vida - PRONOVI. Projeto: A Cultura como semente de um
bom futuro. (Processo SEI nº 00417-00038100/2018-36) - Edital nº 05/2018 - A instituição enviou Ofício n°
17/2019 - PRONOVI solicitando alteração no Plano de Trabalho do projeto. As alterações dizem respeito à
inclusão de encargos sociais que não estavam previstos anteriormente no projeto. Para incluir os encargos, a
instituição ajustou os valores dos salários dos profissionais que serão contratados. O Conselho toma
conhecimento do documento e do novo plano de trabalho e autoriza a alteração solicitada. Item 2. Instituição:
Projeto Nova Vida - PRONOVI. Projeto: Comunica Galera: O uso da educomunicação no fomento a
participação infanto-juvenil na defesa dos direitos humanos. (Processo SEI nº 00417-00038089/2018-12) -
Edital nº 05/2018 - A instituição enviou Ofício PRONOVI em 22 de outubro de 2019, solicitando alteração no
cronograma de execução do projeto e, posteriormente, enviou Ofício PRONOVI de 04 de novembro de 2019,
em resposta ao Memorando SEI-GDF Nº 24/2019 - SEJUS/DIGEST/GESOBRA/NUAOP, esclarecendo que a
alteração não implicaria em prorrogação da vigência do termo de parceria. O Conselho toma conhecimento dos
documentos supracitados e autoriza a alteração no cronograma conforme solicitação da instituição. Item 3.
Instituição: Visão Social. Projeto: Atendimento Socioeducativo para Crianças e Adolescentes. (Processo SEI nº
00417-00038118/2018-38) - Edital nº 05/2018 - A instituição enviou Ofício - VISÃO SOCIAL, em 29 de
outubro de 2019, solicitando alteração no Plano de Trabalho do projeto. As alterações dizem respeito à inclusão
de encargos sociais que não estavam previstos anteriormente no projeto. Para incluir os encargos, a instituição
ajustou os valores dos salários dos profissionais que serão contratados. O Conselho toma conhecimento do
documento e do novo plano de trabalho e autoriza a alteração solicitada. Item 4. Superávit 2020. O Conselho
delibera por autorizar a Unidade de Gestão de Fundos - UNGEF a iniciar o processo de apuração do superávit
financeiro relativo aos recursos próprios do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA para o ano
de 2020, nos percentuais de 60% para Subvenção Social e 40% Auxílio Investimento. Item 5. Questionamento
da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF. O Conselho toma conhecimento da Solicitação de
Informação SEI-GDF n.º 58/2019 - CGDF/SUBCI/CODAG/DAPPG enviado pela Controladoria-Geral do
Distrito Federal - CGDF que apresenta questionamentos a respeito dos empenhos do Fundo dos Direitos da
Criança e Adolescente - FDCA. O Conselho delibera por autorizar a Unidade de Gestão de Fundos - UNGEF a
solicitar extensão do prazo para envio das respostas ao questionamento. O documento que conterá as
informações solicitadas será elaborado pelos conselheiros presentes na reunião do CAFDCA com assessoria
dos servidores que compõem a Diretoria de Projetos do CDCA/DF - DIPROJ e a UNGEF. O Conselho decide
que a UNGEF deverá encaminhar o documento consolidado à CGDF. Item 6. Relatório sobre contratos do
FDCA. O Conselho toma conhecimento do Relatório SEI-GDF nº 1/2019 -
SEJUS/UNGEF/COORFDCA/DIEX apresentado pela chefe da Unidade de Gestão de Fundos - UNGEF. O
documento versa sobre a finalização dos contratos de prestação de serviços de planejamento operacional,
organização, execução e acompanhamento dos eventos de Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes
firmados entre o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente - FDCA e as empresas AMPLA PRODUÇÕES
LTDA - EPP, SMART PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, CONT - CORT SERVIÇOS GRÁFICOS E
IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI, M5S PARTICIPACOES EIRELI - EPP, ROBERTO SÁ RODRIGUES DE
SOUZA ME e STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às quinze horas e trinta minutos, e foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Presidente do
Conselho de Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.

JÚLIO CESAR LIMA
Presidente do Conselho de Administração

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 75, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2019

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL,

no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 26, inciso XXI, do Decreto nº 38.927, de

13 de março de 2018, resolve:

Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 23 de novembro, o prazo de conclusão dos trabalhos

do Grupo de Trabalho criado pela Portaria nº 49, de 24 de setembro de 2019, publicado no DODF

nº 185, de 27 de setembro de 2019 e prorrogado pela Portaria nº 59, de 23 de outubro de 2019,

publicado no DODF Nº 206 DE 29 DE OUTUBRO DE 2019, referente a elaboração de estudos

técnicos para realização de concurso público visando o provimento de cargos efetivos da carreira de

Atividades de Defesa do Consumidor do Distrito Federal do Instituto de Defesa do Consumidor -

PROCON/DF, nos termos da Lei n. 4.502, de 20 de setembro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO
DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Às nove horas do dia vinte e quatro do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de
Reuniões do Segundo Andar do Edifício Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal - SEDUH, foi aberta a 166ª Reunião Ordinária do Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN, pela Secretária Executiva de Desenvolvimento
Urbano e Habitação - SEDUH, Giselle Moll Mascarenhas, que neste ato substitui o Excelentíssimo Senhor
Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, contando com a presença dos Conselheiros relacionados ao
final desta ata, para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia:
1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Verificação do quorum; 1.3. Posse de conselheiros; 1.4. Informes do
Presidente; 1.5. Apreciação e aprovação da ata da 165ª Reunião Ordinária realizada no dia 26/09/2019; 1.6.
Apresentação da Metodologia do PDOT no tocante a participação da Sociedade Civil - SUPLAN/SEDUH
2. Processos para deliberação: 2.1 Processo: 00390-00001537/2019-41; Interessado: Condomínio Quintas
Interlagos; Assunto: Apreciação do Estudo Preliminar referente à regularização do Parcelamento Quintas
Interlagos, situado no Setor Habitacional Estrada do Sol, na Região Administrava do Jardim Botânico - RA
XXVII, consubstanciado no MDE-RP 027/09 e URB-RP 027/09; Relatores: Júnia Maria Bittencourt Alves
Lima - ÚNICA DF e Vitor Paulo Araújo dos Santos - SERINS. 2.2 Processo n° 00392-00004215/2019-05;
Interessado: CODHAB; Assunto: Projeto de Regularização da Quadra 307 Conjunto 19 e 20 - Recanto das
Emas; Relatores: Ademir Basílio Ferreira - ASMORAR e Valterson da Silva - DF LEGAL. 2.3 Processo
nº: 00390-00000838/2019-57; Interessado: SEDUH e SDE; Assunto: Projeto de alteração de sistema viário
e parcelamento - URB 022/2019, que altera as dimensões do Lote 01, Conj. 01, Trecho 8 - Polo JK, Santa
Maria - RA XIII, de propriedade do Distrito Federal; Relatora: Giselle Moll Mascarenhas - SEDUH. 2.4.
Processo nº: 00390-00006424/2019-31. Interessado: Presidência da República; Assunto: Habilitação da
edificação de acesso de pedestres e veículos do Palácio do Planalto - Guarita; Relator: Eduardo Aroeira
Almeida - ADEMI/DF. 3. Processo para Distribuição: 3.1. Processo nº: 0111-001139/2009; Interessado:
TERRACAP; Assunto: Correção de implantação de projeto - QNM 34, conjunto H-2 e I-2 Região
Administrativa de Taguatinga - RA III; 3.2. Processo nº: 04294951/2015; Interessado: ARIA
Empreendimentos Imobiliários; Assunto: Parcelamento do Solo, localizado no Setor Habitacional Jardim
Botânico - Quinhão 16; Relator: Designar. 3.3. Processo nº: 0111-00007857/2018-86; Interessado:
TERRACAP. Assunto: Projeto de lei para desafetação de áreas públicas para implantar Projeto de
Parcelamento Urbano denominado Via MN-3, em Ceilândia, RA IX, conforme previsto no Art. 104 do
Plano Diretor Local - PDL de Ceilândia; Relator: Designar. 3.4. Processo nº: 0146-000240/2017;
Interessado: TERRACAP; Assunto: Projeto de ajuste de locação do lote "G", da QI 13 - Lago Sul, por
interferência com bolsão de estacionamento; 4. Assuntos Gerais. 5. Encerramento. A Secretária Executiva
Giselle Moll, após a verificação do quorum, abriu a reunião saudando a todos. Informou que estará
conduzindo os trabalhos, uma vez que o Secretário Mateus Oliveira está em Palmas/TO, participando do
10° Congresso Urbanístico. Na oportunidade, comunicou que participou representando a Secretaria no 2°
Encontro do Comitê Setorial das Cidades Sustentáveis e Resilientes, em San Juan, Porto Rico, nos dias 8
a 11 de outubro, em função da cooperação técnica pela união de cidades capitais ibero-americanas.
Acrescentou que o encontro objetivava discutir os desafios das cidades frente às mudanças climáticas, com
participação de 13 cidades e que no próximo ano o evento acontecerá em Costa Rica. Na oportunidade,
convidou a todos a participarem do calendário do Outubro Urbano, em especial no Seminário sobre a
Inovação no Planejamento Urbano do DF, promovido pelo Programa das Nações Unidas para os
Assentamentos Humanos (ONU/Habitat), e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. O
Seminário abordará a Governança no território, por meio da apresentação de ferramentas e políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento urbano do Distrito Federal e que está acontecendo em várias cidades.
Na ocasião, serão detalhadas plataformas de gestão e transparência pública desenvolvidas pela SEDUH -
o Portal da Regularização, o GeoPortal e o Observatório Territorial do DF e a inovação no planejamento

urbano do DF. O evento ocorrerá na quarta-feira, dia 30, das 9 às 17 horas, no auditório da Polícia Civil
do Distrito Federal, no complexo da força de segurança, e que a participação é gratuita e aberta a toda
população. O intuito é que as iniciativas conduzidas pela SEDUH sejam difundidas entre o meio
acadêmico, o setor produtivo, as outras esferas de Poder e o público em geral. Seguiu para a apreciação
e aprovação da Ata da 165ª Reunião Ordinária realizada no dia de 26/09/2019, a qual foi aprovada sem
ressalvas. Passando para o item 1.6: Passou a palavra ao Subsecretário Vicente Correia Lima Neto,
Subsecretário de Políticas de Planejamento Urbano - SUPLAN para fazer apresentação de como será a
governança e participação comunitária no PDOT. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto informou
que o processo se divide em dois momentos: Um, do processo de revisão do PDOT que já foi objeto de
apresentação aqui no âmbito do CONPLAN e como se dará a estrutura de gestão participativa do Plano
Direto, pontuando que o PDOT está sendo construído por alguns eixos de referências que são Eixos
Transversais: Território Resiliente e Participação Social e Governança e Eixos Temáticos: Gestão Social da
Terra, Habitação e Regularização, Ruralidades, Mobilidade, Meio Ambiente e Infraestrutura e
Desenvolvimento Econômico Sustentável e Centralidades. Informou que a metodologia adotada e a
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prevista divide-se em: diagnóstico, prognóstico, proposta e consolidação. Apresentou uma imagem de
como está se dando a participação civil no plano de Projeto Diretor. Falou sobre a instâncias de
participação social que estão fazendo por camadas como devem acontecer e que foi aproveitado o modelo
de que iriam utilizar na conferência distrital das cidades. Apresentou a estrutura de governança e gestão
participativa: comitê de gestão participativa, comissão estratégica de governanças, coordenação geral e
grupo de trabalho interinstitucional estes dois estão regulamentados no decreto n°40.088/2019. Apresentou,
também, a composição e competências da Comissão Estratégica de Governança que além dos membros
representantes do Governo tem dois representantes do Comitê de Gestão Participativa. Pontuou que o
comitê é composto por 41 representantes da sociedade civil sendo que poderá indicar até 5 componentes
deste comitê para cada Eixo Temático e Transversal, designados de acordo com as áreas de atuação e
competências do CONPLAN e apresentou a composição do Grupo de Trabalho Interinstitucional e da
Coordenação Geral e suas competências. Informou que em dezembro terá o seminário, constará no site e
apresentou as etapas de participação social. A Secretária Executiva Giselle Moll informou que tem muitos
órgãos participando com diversas interfases de assuntos inerentes ao território do Distrito Federal. Falou da
importância da sociedade organizada e do público em geral e que isso é um grande desafio. Ainda, que os
grupos temáticos se reúnem toda semana, e solicitou ao Subsecretário para esclarecer quando se dará essas
reuniões. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto falou que o CGP tem uma certa autonomia de
agendas de reuniões e que terão uma reunião para apropriação do material. Esclareceu a dinâmica de como
ocorrerão as reuniões. Informou ainda, que está se contratando uma empresa para dá um suporte na
mediação das oficinas para elaboração dos planos. A Secretária Executiva, Giselle Moll informou que a
referida apresentação será enviada ao e-mail de todos os Conselheiros e disponibilizada no site da
Secretaria. O subsecretário Vicente Correia Lima Neto sugeriu a indicação de cinco membros da sociedade
civil para compor este grupo de trabalho do CGP pelo CONPLAN. Após manifestações o grupo teve os
seguintes candidatos: a Conselheira Júnia Bitencourt - ÚNICA/DF, o Conselheiro Pedro de Almeida Grilo
- CAU/DF, Maria de Fátima Có - CREA/DF, Conselheiro Ricardo Trevisan - FAU/UnB, Conselheira
Carolina Baima Cavalcanti - IAB/DF, Conselheiro Ademir Basílio Ferreira - ASMORAR e Conselheiro
Adalberto Valadão - SINDUSCON/DF. O Subsecretário falou que os conselheiros da sociedade civil terão
outras oportunidades para serem indicados pelo CCTPM por eleição dos representantes. A Secretária
Executiva Giselle Moll colocou em votação a indicação dos representantes do CONPLAN no comitê de
gestão participativa de revisão do PDOT, aprovados por unanimidade. O Subsecretário Vicente Correia
Lima Neto informou que irá entrar em contato para marcar uma reunião para apreciação da minuta de
decreto. Dando prosseguimento a pauta 1.3 Posse de Conselheiros: A Secretária Executiva, Giselle Moll
deu posse ao Conselheiro Ademir Basílio Ferreira, na qualidade de membro titular da Associação do
Projeto Mulher Inquilino e Moradores - ASMORAR e ao Conselheiro João Arthur de Almeida, membro
suplente representante da Secretaria de Cultura e Economia Criativa passando ao item 2. Processos para
Deliberação 2.1 Processo nº: 00390-00001537/2019-41. A Conselheira Maria Silvia Rossi, representante da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA pediu a palavra por questão de ordem
e informou que em nome do Secretário de Estado da SEMA pediria vistas ao processo a fim de analisar
alguns aspectos referente ao zoneamento ambiental. A Secretária Executiva, Giselle Moll solicitou que
fosse feita apresentação do projeto para verificar se foi feio análise do Zoneamento Ecológico Econômico
- ZEE. Com a palavra a Arquiteta Ana Carolina Lemini, representante da empresa Gestão Ambiental e
Florestal que apresentou o Projeto de Regularização Fundiária do Parcelamento Quintas Interlagos,
localizado: Setor Habitacional Estrada do Sol. RA XVII: Jardim Botânico. Zona Urbana de Uso
Controlado II (PDOT 2009/2012). Com o Despacho TERRACAP n°0100/2004: como Área Particular de
Matrícula original nº 12.910, registrada no Cartório do 2º Ofício de Registros de Imóveis do DF foi
desmembrada em 15. ARINE Estrada do Sol II (Área de Regularização de Interesse Específico, com baixa
densidade (até 50 hab/ha) (PDOT 2009/2012), ZONA A - DIUR 01/2019 (Região do São Bartolomeu,
Jardim Botânico e São Sebastião) "...deve ser destinada preferencialmente para uso residencial. São
admitidos os demais usos, desde que compatíveis com o uso residencial e de forma mais esparsa." (DIUR
01/2019.P29) Projeto de urbanismo: MDE-RP 027/2009 e URB-RP 027/2009. De acordo com anexo IV do
PDOT 2009/2012 - percentual mínimo de áreas públicas (EP e ELUP) nos casos de Regularização
Fundiária = 10 % da área passível de ser parcelada. Na ZOEQ - APA DO Rio São Bartolomeu (Lei nº
5.344/2014) "I - é permitido o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade
demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e equipamentos públicos e
comunitários inerentes à ocupação urbana; " (art.15 Lei n° 5.344/2014) Licença de Instalação nº11/2018
IBRAM/PRESI emitida em 21/12/2018. Aspectos Ambientais Restritivos à Ocupação. "Foi elaborado um
Relatório Ambiental para a definição das faixas marginais de proteção dos canais naturais de escoamento
de água pluvial e demais espaços legalmente protegidos". O estudo apontou a existência de 10 lotes com
interferência em APP. Cinco, sem edificação, terão seus limites reduzidos. E outro cinco, com edificação,
estão condicionados a estudo ambiental específico, à luz do Código Florestal Brasileiro, para fins de
regularização fundiária. Sem prejuízo ao Projeto de Regularização Fundiária do Parcelamento Quintas
Interlagos. Consulta ás Concessionárias de Serviços Públicos: NOVACAP: Despacho SEI-GDF 00390-
00001670/2018-16 (6728428) NOVACAP/PRES/DU, informa que não existe interferências de rede pública
de águas pluviais no Parcelamento Quintas Interlagos: Projeto de drenagem específico para o local foi
elaborado pela Empresa Getaf F está aprovado por meio do despacho da NOVACAP (8061394) SEI- GDF
00391-00016760/2017-01. CEB: Carta de Viabilidade n° 011/2018-GCAC/DC, informa que a CEB- poderá
fornecer energia elétrica ao empreendimento, desde que atendidas ás condições de fornecimento, as quais
serão definidas por meio de estudo técnico que será elaborado após a formalização do pedido por parte do
interessado. CAESB: Termo de Viabilidade de Atendimento EPR - 19/007 informa que "a região do
parcelamento atualmente é abastecida por sistema de abastecimento de água operado pela CAESB. Não há
sistema de esgotamento sanitário implantado ou projetado para atendimento do empreendimento. Deste
modo, o condomínio adota solução independente por meio de sistema individual com fossas sépticas e
sumidouros. SLU: SEI-GDF 00390-00001670/2018-16 (6634524) SLU/PRESI, informa que realiza
atualmente nas proximidades do Condomínio Quintas Interlagos, localizado no Setor Habitacional Estrada
do Sol - Região Administrava de Jardim Botânico - RA XXVII, coleta comum dos resíduos domiciliares
e comerciais e apresenta capacidade de atender a presente demanda. Após apresentação do Projeto a
Secretária Executiva, Giselle Moll agradeceu e informou que de acordo com o Regimento Interno do
CONPLAN, qualquer conselheiro pode pedir vistas ao processo após a leitura do Relatório, e neste sentido
passou a palavra a Conselheira e Relatora Júnia Maria Bittencourt, a fim de proceder a leitura. Após
cumprimentar a todos informou que ficou surpresa em saber sobre o pedido de vistas. Que os moradores
se fazem presentes esclarecendo-os que o pedido de vistas visa sanar algumas dúvidas. Iniciando a leitura
do relato. Estudo Preliminar referente a Regularização do Parcelamento Quintas Interlagos, Setor
Habitacional Estrada do Sol, Região Administrativa do Jardim Botânico-RAXXVII, consubstanciado no
MDE-RP 027/09 e URB- RP 027/09. Na Introdução conceituou regularização fundiária urbana, apresentou
o histórico do parcelamento Quintas Interlagos. No relatório expôs: 1.1. Localização, 1.2. Condicionantes
Urbanísticas e Ambientais. 1.2.1. Urbanísticas. 1.2.1.1 Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT.
1.2.1.2. Diretrizes Urbanísticas-DIUR. 1.2.2. Ambientais. 2. Plano de Uso e Ocupação. 2.1. Situação
Fundiária. 2.3. Densidade Populacional. 2.4. Proporcionalidade de Instalação de Equipamentos Públicos e
Espaço Livre de Uso Público.02.6. Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo. 3. Consultas as
concessionárias e Órgão de Serviços Públicos: 3.1. Novacap. 3.2. CEB. 3.3. CAESB. 3.4. SLU. 4.
Conclusão: Diante do exposto, verificou-se que o Estudo Preliminar do parcelamento denominado Quintas
Interlagos, localizado na Área de Regularização de Interesse Específico - ARINE Estrada do Sol II, do
Setor Habitacional Estrada do Sol, da Região Administrativa do Jardim Botânico - RA XXVII, atendeu aos
parâmetros estabelecidos no PDOT/2009 e nas Diretrizes Urbanísticas DIUR 01/2019. O empreendimento
possui Licença de Instalação Corretiva em vigor nº11/2018 - IBRAM/PRESI, emitida no dia 21 de
dezembro de 2018. O projeto urbanístico obedeceu às restrições e demais dispositivos constantes da LI
Corretiva, as concessionárias de serviços públicos foram consultadas e manifestaram pela viabilidade de
atendimento, condicionando ao empreendedor arcar com os custos relativos aos projetos complementares
necessários e à implantação das obras. Assim, ficou demonstrado que o processo em comento está
suficientemente maduro para ser aprovado, não com Estudo preliminar, mas como projeto de regularização.

E o Voto: Pelas Razões expedidas neste relatório, votamos no sentido de que seja aprovado o projeto de
Regularização de Parcelamento do Solo denominado: Quintas Interlagos, Processo nº 020.000.786/85,
implantado de forma consolidada no Setor Habitacional Estrada do Sol, Região Administrativa do Jardim
Botânico-RAXXVII, consubstanciado no MDE-RP 027/09 e URB- RP 027/09, por atender às normas
vigentes e aos estudos realizados. Relatores: Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima, Conselheira Titular
- ÚNICA/DF e Vitor Paulo Araújo dos Santos, Conselheiro Suplente da SERINS. A Secretária Executiva,
Giselle Moll agradeceu a leitura e considerando a questão de ordem solicitada pela Conselheira Maria
Silva Rossi - SEMA a indagou se ainda é necessário o pedido de vistas e se poderia fazer um adendo ao
relatório. A Conselheira Maria Silva Rossi falou sobre a trajetória da SEMA e sempre primou por verificar
a urgência dos projetos, e em nome desta legitimidade de participação pontuou alguns aspectos referentes
ao relatório apresentado como a questão da drenagem que a Novacap sinalizou, a questão da outorga da
Adasa. Pontuou que a Lei do ZEE traz algumas diretrizes que devem constar e lamentou não ter tido
condições de ter analisado na semana passada em razão da demanda da SEMA e que em alguns casos
entram previamente em contato com o relator, mas desta vez, em razão de viagens a trabalho, não foi
possível mantendo o pedido de vistas do processo por orientação do Secretário. A Conselheira Júnia Maria
Bittencourt informou que não foi colocado no relatório, mas a outorga da ADASA consta no processo. A
Secretária Executiva Giselle Moll suspendeu a discussão e informou que no Art. 25 do Regimento Interno:
Após a apresentação do relatório, em reunião do conselho, os membros podem pedir vistas do processo,
por uma única vez, da matéria objeto de relatoria, para apreciação, devolvendo-o ao respectivo relator, no
prazo estabelecido pelo Presidente, com parecer escrito fundamentado. §1º É facultada concessão de vistas
coletiva de processos, por decisão do Presidente. §2º O prazo de vistas de processos expira-se na próxima
reunião do conselho artigo. 25 do Regimento Interno do CONPLAN que com o pedido de vistas o
Conselheiro deve devolver o processo com o parecer escrito no prazo a ser determinado. Em ato contínuo
concedeu vistas do processo 00390-00001537/2019-41 para a Conselheira representante da SEMA do
Processo, pontuando que seja apresentado no dia 31 de outubro em reunião extraordinária. Passando ao
Item 2.2 Processo n° 00392-00004215/2019-05, passando a apresentação a Arquiteta Rafaella Sampaio -
representando a equipe da CODHAB, responsável pela apresentação do estudo da área deste projeto quadra
307, conjuntos 19 e 20 do Recanto das Emas. Informou que é uma área já consolidada, com os moradores
instalados há mais de 15 anos compondo 53 famílias. Uma área originalmente registrada no Projeto
Urbanístico URB 169/93 aprovado e registrado como área a ser parcelada e a regularização desse
parcelamento embasada no Art.º 127, parágrafo único, inciso VIII do Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal - PDOT 2009/2012. Se trata de dois conjuntos e que no projeto registrado
estava aguardando definição da CAESB quanto ao problema de abastecimento. Está dentro de Zona
Urbana consolidada. Área: 1.661,84 há. Índice PDAD/2015: 3,51 Pessoas por unidade habitacional.
População total: 26.368. Densidade Bruta: 55,69 hab/ha. Informou que foi feita consultas aos órgãos e
concessionárias e que foi dispensado pelo IBRAM o licenciamento ambiental, por ser uma já dotada de
infraestrutura, e por se enquadrar como atividade de baixo potencial poluidor, degradador ou de baixo
impacto ambiental, de acordo com o Item 17 da Resolução do CONAM 10 de 20/12/2017. A CAESB
informou da disponibilidade de abastecimento, porém existe algumas interferências que ficará a cargo da
CODHAB solucionar. A Novacap informou que não existe interferência de rede pública de águas pluviais
implantadas e projetadas. A CEB informou que possui condições técnicas para fornecer energia elétrica ao
empreendimento. Sendo necessário formalizar solicitação de orçamento e a SLU já realiza a coleta dos
resíduos domiciliares e comerciais, e afirmam que não haverá impacto significativo. A Secretária
Executiva Giselle Moll agradeceu a apresentação e passou a palavra ao Conselheiro Valterson da Silva,
representante do DF Legal que fez a leitura do relato e consignado o voto com seguinte teor: " Pelo
exposto, votamos pela APROVAÇÃO do Projeto Urbanístico de Regularização da Quadra 307 conjuntos
19 e 20, localizados na Região Administrativa do Recanto das Emas - RA XV, consubstanciado no
Memorial Descritivo - MDE 059/2019, nas Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGB 059/2019, e
Projeto de Urbanismo - URB 059/2019. Brasília, 16 de outubro de 2019. Relatores: Ademir Basílio
Ferreira - ASMORAR e Valterson da Silva - DF LEGAL". Após a leitura a Secretária Executiva, Giselle
Moll colocou em discussão o relato. A Conselheira Júnia Maria Bittencourt indagou por se tratar de um
processo de regularização e levando em consideração aquilo que foi levantado a respeito de regularização
e questionou se foi atendida as regras do ZEE para o parcelamento em questão. A Conselheira Maria Silvia
Rossi informou que trabalham com o impacto real na ponta e que esse processo não tem impactos
significativos. Após várias manifestações a Secretária Executiva, Giselle Moll pontuou que são condições
distintas, e que se trata de uma área já habitada e de interesse social e que trabalharão em conjunto aos
novos processos de regularização, questões ambientais e urbanísticas. Procedeu a votação: Processo nº
00392-00004215/2019-05 com o seguinte teor: APROVAR, relato e voto, que trata da aprovação do
Projeto Urbanístico de Regularização da Quadra 307, Conjunto 19 e 20, localizados na Região
Administrativa do Recanto das Emas - RA XV, consubstanciado no Memorial Descritivo - MDE 059/2019,
nas Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGB 059/2019, e Projeto de Urbanismo - URB 059/2019.
Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 24 (vinte e quatro) votos
favoráveis. Invertendo o item de pauta item 3: Processo para Distribuição: Informou que em virtude de
manter a paridade no referido colegiado solicitou a colaboração de todos os representantes do Governo.
Foram distribuídos para relatoria os Processos: 3.1 Processo n° 01111-001139/2009. Interessado:
TERRACAP. Assunto: Correção de implantação de projeto - QNM 34, conjunto H-2 e I-2 - Região
Administrativa de Taguatinga - RA III. Relator candidato: Vilmar Ângelo Rodrigues - Secretaria de Estado
de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI. 3.2. Processo nº:
0429-004951/2015. Interessado: ARIA Empreendimentos Imobiliários. Assunto: Parcelamento do Solo,
localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico - Quinhão 16. Relatora candidata: Karine Karen Martins
Santos Campos - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília
Ambiental - IBRAM. 3.3. Processo nº: 0111-00007857/2018-86. Interessado: TERRACAP. Assunto:
Projeto de lei para desafetação de áreas públicas para implantar Projeto de Parcelamento Urbano
denominado Via MN-3, em Ceilândia, RA IX, conforme previsto no Art. 104 do Plano Diretor Local -
PDL de Ceilândia. Relatora candidata: Janaina de Oliveira Chagas - Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Serviços Públicos do Distrito Federal - SO. 3.4 Processo nº: 0146-000240/2017. Interessado:
TERRACAP. Assunto: Projeto de ajuste de locação do lote "G", da QI 13 - Lago Sul, por interferência
com bolsão de estacionamento. Relator candidato: Márcio Faria Júnior - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - SDE. Após a distribuição informou que o processo
referente a guarita do palácio do planalto será relatado na próxima reunião e que o conselheiro Relator
estará presente. Passando ao item 2.3 Informou que o processo foi distribuído de ofício, e trata de Projeto
de alteração do Lote 1-EPU, Cj 1, Trecho 8, Ade Polo JK e de Sistema Viário de Ligação do Polo JK a
Valparaíso de Goiás. Pontuou que o Pró Cidades pretende a melhoria do ambiente de negócios, promoção
de investimentos, complementação da infraestrutura e fomento do desenvolvimento empresarial por meio
do desenvolvimento urbano integrado, voltado para o incremento da qualidade de vida, da competitividade
econômica e das condições institucionais. O presente projeto altera as dimensões do Lote 01, Conj. 01,
Trecho 8 - Polo JK, Santa Maria - RA XIII, de propriedade do Distrito Federal, a fim de viabilizar a
conclusão da implantação do sistema de drenagem no Polo JK, como parte do Programa de
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - PROCIDADES. Assim, procedeu a leitura do relatório
e voto com o seguinte teor: "VOTO favoravelmente pela aprovação do Projeto Urbanístico URB-MDE
022/2019, de alteração do Lote 1- EPU, Cj 1, Trecho 8, ADE Polo JK e de sistema viário de ligação do
Polo JK a Valparaíso de Goiás, nos moldes propostos nos autos, desde que: atendidas as manifestações
técnicas apresentadas pelos integrantes deste Colegiado; respeitados os dispositivos previstos na legislação
em vigor, em especial a Lei Orgânica e o Plano Diretor de Ordenamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal; e observadas as normas supervenientes. Giselle Moll, Conselheira". Após manifestações o
Colegiado entrou em regime de votação com o seguinte teor de decisão: APROVAR, relato e voto, que
trata da aprovação do Projeto Urbanístico URB-MDE 022/2019, de alteração do Lote 1- EPU, Cj 1, Trecho
8, ADE Polo JK e de sistema viário de ligação do Polo JK a Valparaíso de Goiás, nos moldes propostos
nos autos, desde que: atendidas as manifestações técnicas apresentadas pelos integrantes deste Colegiado;
respeitados os dispositivos previstos na legislação em vigor, em especial a Lei Orgânica e o Plano Diretor
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de Ordenamento Territorial e Urbano do Distrito Federal; e observadas as normas supervenientes. Dessa
forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 23 (vinte e três) votos favoráveis.
Passando item 4. Assuntos Gerais: A Conselheira Júnia Maria Bittencourt convidou os membros para
participarem da posse da nova Diretoria da ÚNICA/DF e também comemorar os 15 anos, no dia 25/10, 19
horas e 30 minutos na Sede da ÚNICA no SIA. A Secretária Executiva agradeceu o convite e informou
que recebeu um convite para um evento que faz parte do Circuito Urbano 2019 que será Rotas do Andar
de Ceilândia, no dia 27 de outubro, com exposição e apresentação de vídeos e da realização de um safari
urbano e por fim, passando ao Item 5. Encerramento: Sem mais inscritos, a 166ª Reunião Ordinária do
CONPLAN foi encerrada pelo Secretária Executiva da Secretaria Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal, Giselle Moll, em ato contínuo convocou Reunião Extraordinária para o dia
31 de outubro, a fim de vencer a pauta, agradecendo a presença de todos. GISELLE MOLL
MASCARENHAS, Secretaria Executiva, Presidente em exercício; THIAGO VINÍCIUS PINHEIRO DA
SILVA, Suplente - CACI; VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS, Titular - SERINS; VILMAR
ANGELO RODRIGUES, Suplente - SEAGRI; MARIA SILVIA ROSSI, Suplente - SEMA; LUIZ FELIPE
CARDOSO DE CARVALHO, Suplente - SEMOB; MARCIO FARIA JUNIOR, Suplente - SDE;
JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SO; JOÃO ARTUR DE ALMEIDA PINHEIRO,
Suplente - SECEC; RUCHELE ESTEVES BIMBATO, Suplente - SEEC; CARLOS ANTONIO LEAL,
Suplente - TERRACAP; JEANSLEY CHARLLES DE LIMA, Titular - CODEPLAN; VALTERSON DA
SILVA, Suplente - DF LEGAL; KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS, Suplente - IBRAM;
PERSIO MARCO ANTONIO DAVISON, Titular - RODAS DA PAZ; PEDRO DE ALMEIDA GRILO,
Titular - CAU/DF; RICARDO TREVISAN, Titular - FAU/UnB; MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO CÓ,
Titular - CREA/DF; ADALBERTO CLEBER VALADÃO JUNIOR, Suplente - SIDUSCON/DF; OVIDIO
MAIA FILHO, Suplente - FECOMERCIO; GEOVANI MULLER, Titular - SRDF; ALESSANDRA
ALVES LOPES, Titular - OCDF; JUNIA MARIA BITTENCOURT ALVES, Titular - UNICA/DF;
CAROLINA BAIMA CAVALCANTI, Titular - IAB/DF; RONILDO DIVINO DE MENEZES, Titular -
FNE; ADEMIR BASILIO FERREIRA, Suplente - ASMORAR; RONALDO REBELLO DE BRITTO
POLETTI, Titular - IHG/DF. Ata aprovada na 167ª Reunião Ordinária realizada no dia 21 de novembro de
2019.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Às nove horas do dia trinta e um do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões
do Segundo Andar do Edifício Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal - SEDUH, foi aberta da Sexagésima Oitava Reunião Extraordinária do Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN, pela Secretária Executiva da SEDUH,
Giselle Moll Mascarenhas, que neste ato substitui o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito
Federal, Ibaneis Rocha, contando com a presença dos Conselheiros relacionados ao final desta Ata, para
deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos
trabalhos; 1.2. Verificação do quórum; 1.3. Posse de Conselheiros; 1.4. Informes do Presidente; 1.5.
Apreciação e aprovação da Ata da 166ª Reunião Ordinária realizada no dia 24/10/2019. 2. Processos para
Deliberação: 2.1 Processo nº: 00390-00006424/2019-31. Interessado: Presidência da República. Assunto:
Habilitação da edificação de acesso de pedestres e veículos do Palácio do Planalto-Guarita. Relator:
Eduardo Aroeira Almeida-ADEMI/DF. 2.2 Processo nº: 00390-00001537/2019-41. Interessado:
Condomínio Quintas Interlagos Apreciação do Estudo Preliminar referente à regularização do
Parcelamento Quintas Interlagos, situado no Setor Habitacional Estrada do Sol, na Região Administrava do
Jardim Botânico - RA XXVII, consubstanciado no MDE-RP 027/09 e URB-RP 027/09. Relatores: Júnia
Maria Bittencourt Alves Lima - ÚNICA/DF, Vitor Paulo Araújo dos Santos - SERINS. 3. Assuntos Gerais.
4. Encerramento. A Secretária Executiva Giselle Moll após a verificação do quórum, abriu a reunião
saudando a todos e informou que a Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST/SEDUH, Izabel Borges,
acompanhará na condução da reunião. Passou ao Subitem 1.3. Informes do Presidente: Informou que os
Conselheiros que seriam empossados não puderam comparecer, postergando ao mês seguinte. Informou
também que a reunião, inicialmente, seria presidida pelo Secretário Mateus Oliveira, justificando sua
ausência, mas foi convocado para a reunião do Conselho de Parcerias Público-Privadas do Governo.
Informou também que foi realizado, no dia anterior, o Seminário sobre a Inovação no Planejamento
Urbano do DF, em que apresentaram as ferramentas de inovação que a Secretaria dispõe para o
planejamento urbano e também para a informação do usuário. Acrescentou que será criado um curso online
tutorial para que a sociedade possa se apropriar melhor das informações do GeoPortal. Expôs que foram
apresentados também o Portal da Regularização e o Observatório Territorial, este, em parceria com a
Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN, que aponta os indicadores
socioeconômicos que auxiliam em pesquisas e no conhecimento do território. Passou ao Item 1.5.
Apreciação e aprovação da Ata da 166ª Reunião Ordinária realizada no dia de 24/10/2019: sugeriu que a
ata fosse apreciada e aprovada na próxima reunião em razão do curto prazo entre as reuniões, a qual foi
acatada. Prosseguiu ao Item e Subitem 2. Processos para Deliberação: 2.1 Processo nº: 00390-
00006424/2019-31. Passando a palavra a Senhora Fernanda Rayol, Empresa EACE, que deu início a sua
apresentação e explanação. Informou que a Empresa EACE, ganhadora do pregão 034/2017, foi contratada
para executar 8 subsistemas, entre eles o controle de acesso de pessoas e veículos, das Portarias da
Presidência da República. Passou a leitura prévia da apresentação, justificando os motivos da deliberação.
Em resumo, explicitou que a Portaria não tem altura suficiente para permitir a passagem de viaturas e
veículos altos, e que se trata de um local subdimensionado, com forte incidência solar e desconforto
térmico, e atendendo ao subsistema de controle de acesso do pregão, proteção das instalações presidenciais,
o qual prevê a implantação de máquinas de raio X, detector de metais e catracas, informou que,
atualmente, não há o espaço disponível a implantação de nenhum desses equipamentos. Acrescentou que
atendendo a Lei 3.844, de junho de 2019, que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência
da República, Ministérios e as competências desses órgãos, dispõe que: ao Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República compete. No Parágrafo Único: os locais e adjacências onde o
Presidente da República e o Vice-Presidente da República trabalhem, residam, estejam ou haja eminencia
de virem a estar, são consideradas áreas de segurança das referidas autoridades e cabe ao Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República para os fins do disposto nesse artigo adotar as
medidas necessárias para a sua proteção e coordenar a participação de outros órgãos de segurança. Afirmou
que o disposto obriga ao GSI expandir a portaria, permitindo que seja implantado os equipamentos de
segurança. Apresentou as especificações técnicas das obras. O Conselheiro relator Eduardo Aroeira
Almeida - representante da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI-
DF, externou frustração quanto as várias interferências de diversas exigências que não permitem executar
uma arquitetura mais compatível com os monumentos da cidade. Passou a apresentação do histórico do
processo. Afirmou no seu voto, que considerando a importância em garantir o alto nível de segurança e
bem estar dos pedestres, servidores, chefes de Estado e demais usuários, bem como a preservação dos
equipamentos públicos e garantia de acessibilidade dos portadores de necessidades especiais e ainda,
considerando o alto grau de relevância institucional da Presidência da República e toda as suas instalações
adjacentes, afirmou que houve o entendimento de que as manifestações técnicas apresentadas pelos
analistas da SEDUH, são satisfatórias para que o Colegiado dê prosseguimento na aprovação do projeto de
habilitação da edificação de acesso de pedestres e veículos do Palácio do Planalto, em consonância ao Art.
47, Inciso III da Lei 6138/2018, Código de Edificações e o seu Decreto Art. 52, Inciso IV. A palavra foi
franqueada aos Conselheiros. O Conselheiro Ricardo Trevisan, representante da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo - FAU/UnB, afirmou que a atual proposta se difere de outras duas propostas apresentadas ao
local, em termos arquitetônicos, uma vez que há a manutenção do que já existe, complementou que o
projeto garante um cuidado maior quanto a estética e arquitetura do local, não externando nenhuma opinião
contrária ao projeto. O Conselheiro Pérsio Marco Antônio Davison, representante da Associação Civil
Rodas da Paz, afirmou que foi citado no relato a questão do estacionamento e a grade, registrou uma
recomendação de que no estacionamento seja atendida a necessidade da mobilidade ativa, que, portanto,

além da possibilidade de estacionar um veículo motorizado, haja condições de estacionar um veículo não
motorizado, como a bicicleta. Questionou quanto à possibilidade de atendimento ao público que se dirige
ao local, em termos de água e banheiros. A Secretária Executiva Giselle Moll afirmou que espera que a
equipe atenda a recomendação de acesso aos bicicletários e paraciclos. Foi informado também que na parte
interna do acesso de pedestres há banheiro, e que contará com bebedouro, além do interior da própria
edificação, que dispõe de toda a infraestrutura necessária. Quanto ao bicicletário, informou que será
destinada uma área no projeto. O Senhor Major Alexandre do Gabinete da Segurança Institucional da
Presidência da República, afirmou que em diversos locais da Presidência há bicicletários, bem como
banheiros. Complementou que na parte externa não seria o local mais apropriado, sendo um local destinado
somente ao controle de entrada de pessoas, acrescentou que as demais solicitações estarão atendidas no
interior da edificação. Após manifestações, a Secretária Executiva Giselle Moll colocou em votação o
relato consoante ao Processo n° 00390-00006424/2019-31 que trata da aprovação do projeto de habilitação
da edificação de acesso de pedestres e veículos do Palácio do Planalto, em consonância ao art. 47, inciso
III da Lei n° 6.138/2018 (Código de Edificações) e art. 52, §4° do Decreto n° 39.272/2018, cujo
interessado é a Presidência da República, em VOTAÇÃO: Por unanimidade, registra-se a votação do
Colegiado com 25 (vinte e cinco) votos favoráveis. A Secretária Executiva Giselle Moll Mascarenhas
passou ao item seguinte da pauta, 2.2 Processo nº: 00390-00001537/2019-41 esclareceu que na reunião
passada após a leitura do parecer foi solicitado o pedido de vistas pela Conselheira Maria Silvia Rossi,
representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/DF. Informou que será franqueada a
palavra então à Conselheira Maria Silvia Rossi e posteriormente à Conselheira relatora Júnia Maria
Bittencourt Alves Lima representante da União dos Condomínios Horizontais e Associações de Moradores
do Distrito Federal - UNICA-/DF para que façam os relatos pertinentes. A Conselheira Maria Silvia Rossi
afirmou que a discussão trata de uma inserção do tema do Zoneamento Ecológico Econômico na estrutura
do parecer dos relatores, não sendo específico em relação ao parcelamento de solo do Condomínio Quintas
Interlagos, e que o intuito é de colaboração das melhores práticas no CONPLAN, complementou que vem
sempre na defesa de criar um instrumento que é territorial, não apenas ambiental, que atenda ao Estatuto
da Cidade em seu Caput do Art. 1º. Afirmou que há todo um esforço de Estado para que consigam
trabalhar a caracterização das áreas, antecipando a nível de planejamento e dos projetos, os riscos
ecológicos, riscos sociais, ecológicos-econômicos. Agradeceu a compreensão dos relatores, principalmente
a Conselheira Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima que estiveram juntas e fizeram um trabalho em
conjunto com as inserções que ela irá relatar. Com a palavra Conselheira Júnia Maria Bittencourt Alves de
Lima passou a leitura das sugestões que foram incluídos no relatório original, e discutidos em conjunto
com a SEMA. Após apresentação detalhada, passou a leitura da parte que foi alterada: "1. RELATÓRIO.
1.1. LOCALIZAÇÃO: A área está localizada no Setor Habitacional Estrada do Sol, na Região
Administrativa do Jardim Botânico. Tem como limite ao norte a Avenida Estrada do Sol, a leste o Córrego
Areia Branca, ao sul o Córrego Mato Grande e a Oeste áreas de propriedade particular, conforme indicação
constante da Figura 1. A análise dos riscos de perdas de serviços ecossistêmicos do território (riscos
ecológicos), instituídos pela lei distrital n° 6.269/2019 - Zoneamento Ecológico-Econômico do DF, nos
permite aferir que a área em tela apresenta riscos muito altos apenas de perda de solos por erosão. Os
demais riscos ecológicos instituídos na lei, são baixos ou muito baixos, conforme figura 2 abaixo. Desta
forma, é o risco de perda de solo por erosão aquele a ser analisado na proposição da regularização
fundiária em vista dos impactos negativos inclusive aos recursos hídricos da região. O condomínio Quintas
Interlagos está localizado na Zona Ecológico- Econômica de Diversificação Produtiva com Equidade -7, na
subzona ZEEDPE-7 que engloba toda região do Jardim Botânico cuja vocação é a de: (Destinada à)
qualificação urbana e ao aporte de infraestrutura, asseguradas prioritariamente atividades N1, N2 e N3 e à
garantia da gestão do alto risco de erosão e de assoreamento do Rio São Bartolomeu. Inciso VII do artigo
13 da lei distrital n° 6.269/2019. Observe-se que a lei do ZEE-DF, ao atender ao disposto no artigo 4°, II,
c do Estatuto das Cidades, corrobora ao instituído na Lei Orgânica do DF, devendo ter suas diretrizes
incorporadas nas análises, tanto de planejamento quanto gestão, nos termos do parágrafo único do artigo
1° e do artigo 14: Art. I° - parágrafo único. O ZEE-/DF é um zoneamento de riscos, tanto ecológicos
quanto socioeconômicos, a ser obrigatoriamente considerado para a definição de zoneamentos de usos, no
âmbito do planejamento e gestão territorial. (..)Art. 14. As diretrizes gerais das zonas e as específicas das
subzonas devem orientar e fundamentar a elaboração e implementação de políticas, programas, projetos,
obras e investimentos públicos e privados no Distrito Federal. (Grifo nosso). As diretrizes para esta
subzona estão apresentadas abaixo Art 30. São diretrizes para a SZPE-7: 1- Incentivo à implantação de
atividades N1 e N3; II - o fortalecimento do monitoramento, controle e fiscalização dos parcelamentos
irregulares do solo nas áreas de nascentes do Rio São Bartolomeu e de seus tributários, espacialmente no
entorno do núcleo urbano de São Sebastião, com vistas à garantia do potencial futuro de abastecimento
público de acordo com a Política Integrada de Controle e Fiscalização no DF; III - a compatibilização no
estabelecimento e regularização de empreendimentos nesta Subzona dos níveis de permeabilidade do solo
com os riscos ecológicos indicados no mapa do Anexo Único, harmonizando-os com os elementos da
paisagem na qual se inserem; IV - a implantação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas com
uso preferencial de espécies nativas do Cerrado, conforma o disposto no art.49, VI; V - a proteção e
recuperação dos córregos e tributários do Rio São Bartolomeu; VI - o aporte de infraestrutura de
saneamento ambiental compatível com os riscos ecológicos os padrões e intensidade de ocupação humana
e a capacidade de suporte ambiental dos recursos hídricos. (Grifo nosso. Considerando o risco de erosão
e perda de solo apontando pelo ZEE, é possível verificar que as condicionantes estabelecidas no processo
de licenciamento e outorga de lançamento determinam a complementação das infraestruturas existentes,
sobretudo no projeto de drenagem, destinada a minimizar tais riscos, controlando a velocidade e qualidade
do escoamento do captado e lançada nos corpos d'água. Estes elementos se integram aos condicionantes
urbanísticas e ambientais para compor o presente voto. VOTO: Pelas Razões expedidas neste relatório,
votamos no sentido de que seja aprovado o projeto de Regularização de Parcelamento do Solo
denominado: Quintas Interlagos, Processo n°00390-00001537/2019-41, implantado de forma 607
consolidada no Setor Habitacional Estrada do Sol, Região Administrativa do 608 Jardim Botânico-
RAXXVII, consubstanciado no MDE-RP 027/09 e URB- RP 609 027/09, por atender às normas vigentes
e aos estudos realizados. Relatores: Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima, Conselheira Titular pela
Única-DF, Vitor Paulo Araújo dos Santos, Conselheiros Titular da SERINS. A Secretaria Executiva,
Giselle Moll abriu a palavras aos Conselheiros para questionamentos e que gostaria que fosse esclarecido
o que são usos N1, N2 e N3 constantes do ZEE. A Conselheira Maria Silva Rossi esclareceu que são
escalas de tipologia de emprego e o quanto o meio ambiente é preservado e transformado que isso é um
modelo para ser localizado no território. E a escala vai de N1 a N5. Então Natureza N1 é geração e
emprego e renda, basicamente economia da conservação, ganhar dinheiro com o cerrado em pé, então tudo
que é turismo ecológico, isso é mais ou menos 30% do território que hoje não tem nenhuma receita, tributo
coletado, mas que é um potencial imenso de arrecadação para o Governo, com geração desse tipo de
emprego. O N2 é agropecuário, tipicamente o que a SEAGRI defende e trabalha. N3 é muito o que a
SEDUH trabalha comércio, serviços, ambientes urbanos, toda uma complexidade dessa discussão dos
ambientes urbanos. N4 é uma coisa que está aparecendo nos processos de licenciamento tanto ambiental
quanto urbanístico há uns 4 anos, que é a importância da atividade logística, estratégica aqui no Distrito
Federal, tem que resolver essa questão, inclusive espacialmente no território. As de natureza N5 são de
natureza industrial não poluente, biotecnologia, TI com sólidos embarcados. A Secretária Executiva Giselle
Moll agradeceu os esclarecimentos e passou a palavra ao Conselheiro Ricardo Trevisan que parabenizou
a Conselheira Maria Silva Rossi e a relatora Júnia Bittencourt pelo trabalho e solicitou à Secretaria o envio
do documento final. Não havendo mais questionamentos, a Secretária Executiva Giselle Moll colocou para
aprovação, o relato consoante ao Processo n° 00390-00001537/2019-41 que trata da aprovação do projeto
de Regularização de Parcelamento do Solo denominado: Quintas Interlagos, Processo n° 020.000.786/85,
implantado de forma consolidada no Setor Habitacional Estrada do Sol, Região Administrativa do Jardim
Botânico - RAXXVII, consubstanciado no MDE- P 027/09 e URB- RP 027/09, por atender às normas
vigentes e aos estudos realizados. VOTAÇÃO: Por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com
25 (vinte e cinco) votos favoráveis. Prosseguiu ao próximo Item 3. Assuntos Gerais: A Secretária
Executiva Giselle Moll afirmou que um dos assuntos mais relevantes debatidos atualmente na Secretaria e


