
39.610, de 1º de janeiro de 2019, os arts. 1º e 5º do Decreto nº 38.247, de 1º de junho de
2017, e tendo em vista o que dispõe o Processo SEI nº 00112-00002150/2022-31, resolve:

Art. 1º Aprovar o Projeto de Sistema Viário – SIV 001/2022 e o respectivo Memorial
Descritivo – MDE 001/2022, referente à criação de estacionamento público para veículos
de grande porte no Trecho 1 do Setor de Indústrias e Abastecimento – SIA – RA XXIX.

Art. 2° Autorizar a inclusão de nota nas Plantas Registradas, SIA PR 55/1, SIA-SO
PR230/1 e SIA-SO PR 220/1:

“Este Projeto foi alterado e complementado pelo Projeto de Sistema Viário – SIV 001/2022
e o respectivo Memorial Descritivo – MDE 001/2022, referente à criação de
estacionamento público para veículos de grande porte no Trecho 1 do Setor de Indústrias e
Abastecimento – SIA – RA XXIX. ”

Art. 3º Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1º devem estar disponíveis no
endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/, no prazo máximo de 7 (sete) dias,
contados a partir da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, conforme
determinação da Portaria nº 95, de 21 de outubro de 2021, que dispõe sobre os
procedimentos para divulgação de documentos urbanísticos e sua disponibilização no
Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica – SISDUC, da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
E URBANO DO DISTRITO FEDERAL

 
ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Às nove horas e cinco minutos do dia vinte e três do mês de junho do ano de dois mil e vinte
dois, via videoconferência, em cumprimento ao Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de
2021, que revogou o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, foi iniciada a Octogésima
Sexta Reunião Extraordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal - CONPLAN, pelo Senhor Mateus Leandro de Oliveira, Secretário de Estado da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, que neste ato substitui o
Excelentíssimo Governador do Distrito Federal, Senhor 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. Informes do Presidente; 1.4. Apreciação e Aprovação da Ata da
195ª Reunião Ordinária, realizada no dia 09/06/2022; 2. Processos para Deliberação: 2.1.
Processo SEI Nº 00390-00007464/2021-15; Interessado: SEDUH; Assunto: PLC – Extensão
de Uso e Atividades Principais para o Lote 45, do Setor de Embaixadas Norte – SEN, na
Região Administrativa do Plano Piloto – RA I. Relator: Hamilton Lourenço Filho –
TERRACAP; 2.2. Processo SEI Nº 00390-00007801/2021-74; Interessado: SEDUH; Assunto:
Projeto de Lei Complementar que altera o artigo 135 e Anexo II, incluindo a Vila dos
Carroceiros na Estratégia de Regularização Fundiária Urbana da Lei Complementar nº 803, de
25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial –
PDOT. Relatores: Jesuíno de Jesus Pereira Lemes – SDE e Ruth Stéfane Costa Leite –
PRECOMOR; 2.3. Processo SEI Nº 04003-00000142/2021-11; Interessado: Distrito Federal;
Assunto: PLC sobre a desafetação e alteração dos parâmetros de uso e ocupação do solo
definidos para os lotes Quadra 302, Conjunto 08, Lote 01 e QI 616, Área Especial 01,
localizados na Região Administrativa de Samambaia e dá outras providências. Relatores: Ruth
Stéfane Costa Leite – PRECOMOR e Guilherme de Vasconcelos de Morais – FID/DF; 3.
Processos para Distribuição: 3.1. Processo SEI Nº 00390-00002162/2021-51; Interessado:
Controller Empreendimentos Imobiliários S.A; Assunto: Parcelamento do solo urbano em
gleba objeto da matrícula nº 42.886 (5º CRI) denominada Fazenda Saia Velha, Setor
Meirelles, na Região Administrativa de Santa Maria, RA – XIII; 3.2. Processo SEI Nº 00390-
00004136/2022-48; Interessado: Agroper Agropecuária Ltda; Assunto: Parcelamento do Solo
Urbano de lote único, vinculado ao Parcelamento denominado “Comercial Boa Vista”,
localizado no Setor Habitacional Boa Vista, na Região Administrativa de Sobradinho – RA V.
4. Assuntos Gerais: 4.1. Novo Edital de chamamento público do CONPLAN; Publicação dia
04 de julho de 2022; 5. Encerramento. Seguiu ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos
trabalhos: O Senhor Mateus Leandro de Oliveira, Secretário de Estado da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH, deu início a reunião,
cumprimentando a todos. Quanto ao Subitem 1.2. Verificação do quórum: Verificou-se como
suficiente. Prosseguindo ao Subitem 1.3. Informes do Presidente: O Senhor Secretário de
Estado Mateus Leandro de Oliveira informou a todos que sua esposa estava bem e que após o
período de licença de 30 dias, não remuneradas, estava de volta ao trabalho. Demonstrou que
se sentiu acolhido pelos conselheiros e conselheiras do CONPLAN, no recebimento das
mensagens de apoio e carinho. Agradeceu ao Senhor Marcelo Vaz Meira da Silva, Secretário
Executivo de Licenciamento e Regularização Fundiária – SELIC/SEDUH, por estar à frente
do Colegiado durante a sua ausência e ainda, a Senhora Janaina Domingos Vieira, Secretária
Executiva de Gestão e Planejamento do Território – SEGESP/SEDUH e a Senhora Isabela
Luna Soares Amorelli, Chefe de Gabinete da SEDUH, por todo o apoio e empenho nos
trabalhos e naturalmente, na condução das atividades das grandes equipes que compunham a
SEDUH. Estendeu os agradecimentos a toda a equipe da SEDUH, bem como aos conselheiros
e conselheiras do CONPLAN pelo trabalho inestimável produzido nas reuniões. Saudou a
todos os presentes e cumprimentou a Professora Maria do Carmo de Lima Bezerra, Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo – FAU/UnB, pela participação no Colegiado. Passando ao
próximo Subitem, 1.4. Apreciação e Aprovação da Ata da 195ª Reunião Ordinária, realizada
no dia 09/06/2022: Não havendo retificações ao seu conteúdo, a respectiva ata foi considerada
aprovada. Todavia, em sede de manifestação, o Conselheiro Persio Marco Antonio Davison,

Associação Civil Rodas da Paz argumentou que não obteve conhecimento anterior sobre
a situação da esposa do Secretário da SEDUH, mas que ficou contente de saber que
estava em recuperação plena e desejou sua pronta recuperação e felicidade, a fim de que a
família do Senhor Secretário Mateus Leandro de Oliveira obtivesse tranquilidade.
Comentou brevemente, não com referência a aprovação da Ata, mas sobre a elaboração
desta. Abordou que antes, fazia-se, como sempre era feito: a Apresentação Técnica; a
Apresentação do Relatório; Proposta de voto; e a Abertura para comentários. Observou,
que se não lhe falhasse a memória, que o CONPLAN estava efetuando o registro dos
comentários de forma muito genérica, como por exemplo: “apresentou o comentário
sobre”; “Fez sugestões a respeito de” e isso lhe veio a memória, porque na resposta que se
faz a seguir da área técnica, fazia-se a referência a pontos abordados que não estavam
revelados no registro das intervenções de comentários. Explanou que isso, não
necessariamente alteraria o voto, pelo contrário, mas que eram “qualificações
importantes” de registro. Algumas vezes, aduziu que se tinha o próprio relator atuando
em alguns momentos de adição/correção no próprio voto, mas sempre existiam
recomendações que julgou serem “plausíveis” para votos e semelhantes. Pontuou ainda,
que a Ata não poderia também excessivamente ser longa, sugeriu que se pudesse ter um
documento anexo tratando a respeito dos chamados: “os pontos abordados nos
comentários se referiam a isso bem como com as sugestões mencionadas, e permitiriam,
assim, o registro da participação no debate e ao mesmo tempo explicitaria, muitas vezes,
algumas considerações que foram feitas pela Apresentação Técnica, mas que ficaram
meio “vazias”, com relação ao tema, em função de que não tinha a provocação feita, mas
tinha a resposta da provocação. Ressaltou que não havia nenhum questionamento sobre a
Ata em questão. Sugeriu a elaboração de um “pequeno anexo”, porque a Ata vinha pré-
estabelecida, em função da pauta, que retratasse a respeito de: “sobre o tema se relatou os
seguintes pontos relevantes para o entendimento e para aperfeiçoamento mesmo”, com o
intuito de se registrar as considerações. Diante dos alertas levantados, o Senhor
Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira aduziu que se possuíam dois pontos
importantes para destaque sobre esse assunto. O primeiro seria que a SEDUH,
especialmente o CONPLAN, buscava elaborar Atas mais enxutas para que não fossem
uma transcrição ou degravação muito cansativa. Apontou que o Conselheiro Persio
Marco Antonio Davison possuía razão ao deixar claro que alguns pontos precisavam
constar da Ata. Por outro lado, ponderou, que desde que se iniciaram de fato, as reuniões
virtuais, o conteúdo ficava todo gravado e disponibilizado no Youtube, razão pela qual o
registro, hoje, estava sendo totalmente gravado. Sendo possível e havendo quaisquer
dúvidas na Ata, no futuro, se recorrer da própria gravação do inteiro teor da reunião.
Ainda assim, solicitou à Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados - ASCOL para que,
sempre que houvesse uma discussão, elencar os pontos, ainda que de uma forma mais
resumida, das questões com vistas a deixar claro todo o assunto discutido pelos
conselheiros e conselheiras do CONPLAN. Com a palavra, o Conselheiro Dionyzio
Antonio Martins Klavdianos, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito
Federal – SINDUSCON/D, em primeiro lugar aduziu que, ainda que estivesse a
distância, demonstrou-se satisfeito em saber que toda a questão de saúde sobre a esposa
do Senhor Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira estava bem encaminhado.
Desejou-lhe as boas-vindas, bom retorno e bom trabalho à frente da SEDUH. Alegou que
estava envolvido na produção das Atas do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico
- PPCUB e que procurava ler, naquilo que conseguia, os documentos. Recomendou que,
no mínimo, àquela pessoa que realizou um comentário, efetuasse a leitura da reprodução
comentada. Pontuou que auxiliava na correção das Atas e asseverou sobre a importância
de se efetuar o registro. Finalizadas as manifestações, se procedeu a discussão do Item 2.
Processos para Deliberação: 2.1. Processo SEI Nº 00390-00007464/2021-15;
Interessado: SEDUH; Assunto: PLC – Extensão de Uso e Atividades Principais para o
Lote 45 do Setor de Embaixadas Norte – SEN, na Região Administrativa do Plano Piloto
– RA I: O Senhor Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira esclareceu que o
processo foi demandado pelo Ministério Público do Trabalho - MPT, no qual possuía a
carga do loteamento a mais de 20 anos e que o uso a título precário, seria para a
construção de sua sede, cujas obras se iniciaram no ano de 2006. Esclareceu que o
processo de aprovação do projeto arquitetônico se iniciou no ano seguinte, a pedido do
MPT, porém não se efetivou por incompatibilidade do uso pretendido com aquele
previsto na NGB 160/98. Explicou que a norma original autorizava somente a área para
Relações Exteriores, não contemplando o uso pretendido pelo órgão judiciário,
entretanto, em 2017 foi aprovado o projeto de ampliação do Setor para a expansão da
região, passando, assim, a incluir a atividade desenvolvida pelo judiciário ao uso
principal. Desse modo, com a autorização, a flexibilização de usos para os lotes
pleiteados foi incluída na proposta de minuta do PPCUB, razão pela qual se propõe a
discussão a presente demanda. Com a palavra para apresentação, a Senhora Scylla
Setsuko Guimarães Mazzoni, Diretora de Preservação do Conjunto Urbanístico de
Brasília – DIPRE/SEDUH, destacou que se tratava do Processo SEI N° 00390-
00007464/2021-15, para a extensão de uso para o lote 45, do Setor de Embaixadas Norte
– SEN, Plano Piloto, RA I. Explicou que no ano de 2017 foi aprovado o projeto URB-
MDE-NGB 98/2009, de expansão do SEN, para a flexibilização de uso para o lote em
questão e para os demais lotes da região e que contava com o parecer favorável do
IPHAN/DF (2019 e 2021). Apresentou as regras sobre o uso original contida na NGB
160/98, permitindo os usos coletivos para a Administração Pública, Defesa e Seguridade
Social; Serviços Coletivos prestados pela Administração Pública, exclusivamente do
tipo: Relações Exteriores e, atividades secundárias de recreação, cultural e desportiva,
com serviços Cinematográficos e de Vídeo, exclusivamente Projeção de filmes e de
vídeos, dentre outros. Explicou sobre os parâmetros de ocupação da norma, como o:
Afastamentos Mínimos Obrigatórios: 10,00m em todas as divisas do

PÁGINA 16 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 138, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2022

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

53905008149
Realce



lote; Taxa máxima de ocupação: 40% da área do lote; Taxa Máxima de Construção de
120%; Número máximo de pavimentos: 3; Subsolo optativo: ocupação máxima de 60%; e
Altura máxima da edificação: 9,00m, excluindo caixa d' água, casa de máquinas,
equipamentos de energia solar e instalações especiais. Exibiu as imagens e mapas aéreos do
local e base legal para a proposta. Aduziu que os estudos e sugestões para a minuta do
PPCUB incluíam a ampliação do Setor e a extensão do uso da Administração Pública,
Defesa e Seguridade Social como principal. O Objetivo do Projeto de Lei Complementar -
PLC seria o de possibilitar a regularização da obra iniciada em 2006, tendo em vista que a
atividade pretendida estava de acordo com a proposta do PPCUB. Explicitou que as etapas
do PLC foram caminhadas para que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN emitisse sua aprovação, por meio do Parecer Técnico n° 32/2019
COTEC IPHAN-DF e do Parecer Técnico nº 30/2021 COTEC IPHAN-DF, que aprovaram
a proposta de flexibilização de usos e atividades para todos os lotes do Setor de Embaixadas
Norte e, informou as etapas posteriores: a realização de uma Audiência Pública, ocorrida
no dia 11/02/2022; Ajustes do texto após a Audiência Pública; a apreciação do CONPLAN;
e o encaminhamento à Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF. Finalizada a
apresentação, de posse da fala, o Conselheiro Hamilton Lourenço Filho, Companhia
Imobiliária de Brasília – TERRACAP apresentou o relato e o conteúdo do voto, a saber:
“Em face à documentação apresentada e, considerando o atendimento dos procedimentos
previstos no art. 56 dos Atos de Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito
Federal, conclui-se pela viabilidade da solicitação de extensão do uso e atividades
principais no imóvel localizado no Setor de Embaixadas Norte lote 45, na Região
Administrativa do Plano Piloto – RA I. (...) Com base nas análises e conclusão apresentadas
neste relatório, afirmo meu voto favorável à aprovação da extensão do uso e atividades
principais no lote considerado.”. Em seguida, o Senhor Secretário de Estado Mateus
Leandro de Oliveira abriu para as manifestações do Colegiado. Não havendo
manifestações, ingressou no regime de votação para deliberar sobre o processo em
epígrafe. Finalizada a votação, proclamou o resultado de 16 votos favoráveis do Poder
Público, 16 votos favoráveis da Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção, totalizando 32 votos favoráveis, no qual aprovou o Processo SEI Nº 00390-
00007464/2021-15; Interessado: SEDUH; Assunto: PLC – Extensão de Uso e Atividades
Principais para o Lote 45 do Setor de Embaixadas Norte – SEN, na Região Administrativa
do Plano Piloto – RA I, na forma da apresentação, relato e voto do conselheiro relator. Logo
em seguida, passou-se ao Subitem 2.2. Processo SEI Nº 00390-00007801/2021-74;
Interessado: SEDUH; Assunto: Projeto de Lei Complementar que altera o artigo 135 e
Anexo II, incluindo a Vila dos Carroceiros na Estratégia de Regularização Fundiária
Urbana da Lei Complementar n° 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano
Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT: O Senhor Secretário de Estado Mateus
Leandro de Oliveira esclareceu que o processo passou por Audiência Pública e vários
estudos técnicos de viabilidade, na linha de uma proposta anteriormente efetuada na
SEDUH, da Área de Regularização de Interesse Social - ARIS para o atendimento à
infraestrutura essencial aos moradores da Vila dos Carroceiros. Desse modo, a priorização
da regularização fundiária, com a inclusão de assentamentos de baixa renda, garantiria o
direito à moradia e o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e
ainda, frearia a ocupação desordenada dessas áreas. Com a palavra, a Conselheira Ruth
Stéfane Costa Leite, Prefeitura Comunitária dos Moradores da Colônia Agrícola Sucupira -
PRECOMOR/DF, aduziu que esteve na área para conhecer as famílias da localidade e
também toda a infraestrutura que necessitariam com a regularização fundiária da Vila dos
Carroceiros. De posse da fala, o Conselheiro Jesuíno de Jesus Pereira Lemes, Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE demonstrou satisfação
pela relatoria de um processo tão importante para as famílias residentes da região e
transmitiu a palavra para a apresentação técnica. Na oportunidade concedida, a Senhora
Sílvia Borges de Lázari, Subsecretária de Políticas e Planejamento Urbano – SUPLAN,
passou a discorrer se referindo que pelo PDOT/2009, a área encontrava-se em sua maior
porção na Zona Rural de Uso Controlado - ZRUC 1 e pelo Zoneamento Ecológico
Econômico - ZEE/2019, a localidade estava sitiada na Subzona de Dinamização Produtiva
com Equidade 2 – SZDPE 2. Por intermédio do Processo SEI N° 00390-00007801/2021-
74, ocorreram os estudos e consultas para a regularização fundiária plena da localidade,
para o atendimento de mais de 170 famílias; a implantação de energia elétrica; a
implantação de abastecimento de água; e também a solução para o esgotamento sanitário.
Exibiu algumas imagens da região e informou sobre as consultas realizadas as
concessionárias de serviço público, a saber: (i) SEAGRI: informou que a área ocupada pela
Vila dos Carroceiros seria de propriedade da TERRACAP e, de acordo com o PDOT,
estava localizada em Zona Rural de Uso Controlado, porém, não passível de regularização
nos termos da Lei Distrital nº 5.803/2017; (ii) TERRACAP: Por meio do Despacho n°
2146/2021 – NUANF, encaminhou Laudo Técnico indicando que a área estava inserida em
imóvel de propriedade da TERRACAP e ratificou as informações prestadas no processo
SEI N° 00111-00005566/2018-53; (iii) CODHAB: destacou que a ocupação estava
inserida em Zona Rural de Uso Controlado e pequena parcela em Zona Urbana
Consolidada, porém, não foi caracterizada como Área de Regularização de Interesse Social
ou Parcelamento Urbano Isolado de Interesse Social e, portanto, não havia projeto em
andamento. Apontou que a área se encontrava situada no Núcleo Rural Alagado e Santa
Maria – Lote 16/1 e que, segundo dados do SITURB, existiam três poligonais em processo
de regularização junto à SEAGRI que interferiam com a poligonal de estudo, a saber: 1.
Processo SEI Nº 070.002.340/2012, Elio Camilo da Silva - 3.648 hectares; 2. Processo SEI
Nº 070.002.523/2011, Raimundo Rodrigues da Silva - 2.444 hectares; e 3. Processo SEI Nº
070.000.355/2012, Antônio Marques de Vale - 2.102 hectares; (iv) IBRAM: Por meio da
Informação Técnica n° 46/2021 – IBRAM/PRESI/SUCON/DIRUC-I, apontou a existência
de Unidades de Conservação no raio de abrangência de 3km

e sem a previsão de parcelamentos urbanos na zona de amortecimento. E: Frente ao
impasse/divergência entre as normas de uso-cobertura da terra [Plano de Manejo e PDOT]
e a realidade constatada na "vila dos carroceiros", cumpre uma decisão da gestão pública,
entre desconstituir a ocupação ou regulariza-la com os procedimentos administrativos
apropriados e devidos instrumentos jurídicosnormativos, visando adequar o que se
observa ”de fato" com o que se espera "de direito". Como diretrizes para a adequação
requerida, recomendou-se que a decisão resguardasse a função ecológica e os serviços
ecossistêmicos providos pela zona de amortecimento, visando a garantia da função da
Zona de Amortecimento para as Unidades de Conservação Parque Recreativo do Gama e
da Reserva Biológica do Gama. Destacou que na análise realizada não se tratou sobre o
ordenamento territorial/urbanístico, avaliando-se que a adequação ambiental poderia ser
melhor analisada e garantida através dos devidos Estudos de Impacto Ambiental e
processo de licenciamento ambiental, visando eventual regularização de parcelamento do
solo; (iv) CAESB: encaminhou o Termo de Viabilidade Técnica - TVT 105//2021 e a
Planta de Cadastro Técnico CAESB da rede de água e esgoto na proximidade da Vila dos
Carroceiros. Informou que a área não possuía rede de abastecimento de água e coleta de
esgoto operada pela CAESB e, que a localidade se encontrava no planejamento de
ampliação de abastecimento no âmbito do Programa “Água Legal”, porém, as obras só
seriam possíveis com a inclusão da área no PDOT; (v) NOVACAP: informou que haviam
interferências da ocupação com a rede pública de águas pluviais implantadas e
encaminhou a planta com as redes públicas existentes na poligonal de estudo; (vi)
Neoenergia: destacou que havia viabilidade técnica para o fornecimento de energia
elétrica à ocupação, desde que atendidas as condições regulatórias; (vii) CEB: apresentou
o Laudo Técnico informando que existiam interferência da área da ocupação com a rede
implantada. Apontou os riscos de dano à rede devido as construções e escavações
próximas e que havendo interesse de eliminação da interferência, seria necessário
formalização da solicitação junto à CEB. A partir das informações prestadas, esclareceu
que foram realizadas reuniões com o IBRAM, CEB e NOVACAP, resultando-se no
seguinte: (i) IBRAM: desde que o projeto resguardasse a função ecológica e os serviços
ecossistêmicos providos pela zona de amortecimento onde a Vila dos Carroceiros estava
inserida, além da necessidade de Estudo de Impacto Ambiental para garantir a adequação
ambiental, poderia ser viável a regularização; (ii) CEB: seria necessário a formalização da
solicitação de readequação da rede implantada, de forma a evitar danos devido a
construções e escavações próximas; (iii) NOVACAP: pleiteou sobre a necessária criação
de uma faixa de servidão para a rede de drenagem de águas pluviais existentes na porção
oeste da poligonal proposta. Nesse dia alegou que foi realizada uma Consulta Pública
online com o objetivo de ouvir as sugestões da população sobre o processo de
regularização da Vila dos Carroceiros, na qual foi realizada no período de 29/03/2022 a
20/04/2022, resultando no recebimento de 9 e-mails, com as seguintes principais
demandas levantas a saber: implantação de infraestrutura e execução de benfeitorias e a
definição das dimensões das vias, calçadas, lotes e demais sistemas e infraestruturas. Em
contrapartida às principais demandas, respondeu-se que: a inclusão da Vila dos
Carroceiros na Estratégia de Regularização Fundiária Urbana do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT permitiria a implantação de
infraestrutura e execução de benfeitorias, antes, durante ou depois de instaurada a
Regularização Fundiária Urbana - REURB e que a definição das dimensões de vias,
calçadas, lotes e demais sistemas e infraestruturas seriam analisados e definidos no âmbito
do projeto de regularização fundiária, respeitando as normas vigentes e a situação fática da
ocupação. Argumentou que foi realizada no dia 27/04/2022, às 19h, de forma híbrida a
Audiência Pública, no qual aprovou-se, por unanimidade dos presentes, a poligonal
proposta sem nenhuma discordância ao PLC. Aduziu que o Memorial descritivo e quadro
de coordenadas foram elaborados pela SEDUH/UNTEC/COSIT/DICAT, com base na
poligonal apresentada e aprovada em Audiência Pública e que o próximo passo, com a
aprovação do PLC pelo CONPLAN seria o envio do projeto à Câmara Legislativa do
Distrito Federal. Finalizada a apresentação, de posse da fala, a Conselheira Ruth Stéfane
Costa Leite, Prefeitura Comunitária dos Moradores da Colônia Agrícola Sucupira -
PRECOMOR/DF antes de adentrar ao relato do processo em epígrafe, registrou seus
agradecimentos à Subsecretária de Políticas e Planejamento Urbano – SUPLAN, Senhora
Sílvia Borges de Lázari pela explanação do processo e passou a leitura do voto a saber:
“Pelas Razões expedidas na NOTA TÉCNICA nº 01 /2022 –
DIREG/COPLU/SUPLAN/SEPLAN/SEDUH , que tem por objetivo apresentar o estudo
para inclusão da referida área na Estratégia de Regularização Fundiária Urbana como Área
de Regularização Fundiária - ARIS, conforme inciso I do artigo 118, do PDOT/2009. E
destacado nesta NT o marco legal aplicável, quanto aos Princípios basilares e norteadores
definidos na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade, Lei federal nº
10.257/2001, como Direito à cidade, Direito à moradia, Função socioambiental da cidade,
Direito à regularização fundiária urbana plena, bem como a Lei Federal nº 13.465/2017 -
que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, entre outros. VOTO no sentido
de que seja aprovada a solicitação de inclusão da área denominada como Vila dos
Carroceiros, na Região Administrativa de Santa Maria, como nova Área de Regularização
de Interesse Social - ARIS. Em função da precariedade do assentamento e considerando a
urgência de instalação de infraestrutura essencial, neste momento da pandemia de
COVID-19.”. Em seguida, o Senhor Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira
saudou a presença da Deputada Distrital, Senhora Jaqueline Silva pela presença na reunião
e lhe fraqueou a palavra para manifestações. De uso da palavra, a Deputada Distrital
Jaqueline Silva, registrou que a Vila dos Carroceiros se tratava de uma região composta
por famílias humildes e que infelizmente, haviam muitas irregularidades no local pela
falta de infraestrutura regulares na poligonal e aduziu que a vila não possuía condições de
crescimento.
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Ressaltou que aguardava o deslinde da demanda pela SEDUH, para apreciá-la na CLDF e
requereu, encarecidamente que os conselheiros e conselheiras do CONPLAN observassem
o pedido efetuado, com muito carinho, daqueles que sofriam sem a infraestrutura básica
para a manutenção da vida. Ato contínuo, se abriu para as manifestações e considerações.
Com a palavra, a Senhora Marileide Romão, Administradora Regional de Santa Maria,
registrou agradecimentos às autoridades presentes na reunião; aos moradores da Vila dos
Carroceiros e suas lideranças e aos relatores do processo. Reforçou sobre a necessidade de
garantir a infraestrutura dessa comunidade e, ressaltou se tratar de um momento histórico
vivenciado. Na sequência, o Senhor Miguel Luzia, Presidente da entidade Recanto dos
Condutores Tração Animal e Agricultores de Santa Maria - REGALOPS, emocionado,
agradeceu aos seus amigos da Comunidade que estavam presentes, bem como a todos que
trabalharam arduamente para a melhoria daquela região. Comentou o quanto aquela
conquista era importante tanto no seu aspecto pessoal quanto de luta para os moradores que
a anos padeciam sem a infraestrutura necessária para habitação. Inscrita para a fala, a
Conselheira Sandra Maria França Marinho, Companhia de Desenvolvimento Habitacional
do Distrito Federal – CODHAB cumprimentou a todos e desejou as boas-vindas ao retorno
das atividades para o Senhor Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira. Em
observância à área que era conhecida como de “Interesse Social”, trouxe dados recentes da
Fundação João Pinheiro, no relatório realizado durante os anos de 2016 a 2019, sobre a
análise do domicílio permanente/consolidado, no qual retratava sobre a inadequação
fundiária o que vinha sendo retratado nos discursos dos conselheiros e conselheiras do
CONPLAN sobre a forma da inadequação de infraestrutura urbana, o que pautou toda a
justificativa do processo sob discussão. Destacou que estava presente na discussão a
inadequação edilícia, isto é, as casas construídas na Vila dos Carroceiros nas quais, além de
estarem dentro de uma localidade sem infraestrutura urbana, também estavam com
problemas de inadequação edilícia, que se enquadravam como necessárias a prestação de
assistência técnica em habitação de interesse social. Abordou que a adequação estava sendo
realizada em várias outras áreas regularizadas dentro do Distrito Federal, como por
exemplo: Pôr do Sol, Sol Nascente, São Sebastião, dentre outras. Aduziu que estes locais
estavam, desde 2016, sofrendo a aplicação de uma Lei Federal para a injeção de subsídios,
com o intuito de reformar as unidades habitacionais com infraestrutura básica, a fim de se
efetuar a garantia a moradia digna. Desse modo, para além da concessão da regularização
da região se deveria pensar em mecanismos e formas de se garantir o direito à moradia
digna a aqueles habitantes e seus núcleos familiares. No que diz respeito a COVID-19,
presente no voto promulgado, pontuou que o CONPLAN deveria analisar como estavam
àquelas casas e como àquelas pessoas estavam morando dentro dessas unidades
habitacionais. Assim, a discussão além de tratar sobre a regularização fundiária versava
ainda sobre a falta de banheiros; quantidade de cômodos insuficientes por família; a falta
de materiais para construção de moradia para os núcleos familiares; a estrutura, dentre
outros fatores que deveriam ser objeto de análise. Ressaltou que seria de suma importância
que constasse no voto essas observações, para quando o projeto ingressasse na CLDF,
possuísse toda a fundamentação necessária ao apoio às famílias residentes para a
construção de residências e melhoria de suas moradias. Aproveitou o ensejo para
mencionar que se falar em regularização de interesse social, obrigatoriamente, haja
assistência técnica por parte do Estado, pois se trata de uma Lei Federal já recepcionada
por uma Lei Distrital que traz esse direito. Ressaltou que no dia 22/06/2022 foi publicado
no Diário Oficial a atualização dos subsídios do Governo do Distrito Federal em moradias
precárias, para reformas de acessibilidade, instalação de banheiros e materiais subsidiados
pelo Estado. Com isso, asseverou que seria importante o destaque desse paradigma no voto,
com vistas à eventuais solicitações futuras que a CODHAB venha a pleitear juntamente aos
parlamentares. Em sede de manifestação, a Conselheira Ruth Stéfane Costa Leite -
PRECOMOR, solicitou que fossem levados em consideração os pontos arguidos na fala
anterior e parabenizou o excelente trabalho que vinha sendo executado perante a CODHAB
para a qualidade de vida das famílias que sofriam pela espera na melhoria da infraestrutura.
Comentou sobre a dificuldade na questão da ligação de água para as famílias residentes na
Vila dos Carroceiros, que apesar de as casas contarem com uma infraestrutura razoável,
ainda sofriam com esse problema. Parabenizou a manifestação do Conselheiro Persio
Marco Antônio Davison - Rodas da Paz, via chat, no que diz respeito a necessidade de
atuação em prol da garantia a permanência da população na área, inibindo também uma
possível pressão imobiliária, bem como compreendendo que a regularização permitiria
ações de apoio às atividades e melhoria na infraestrutura dos moradores. Retomando a
palavra, a Conselheira Sandra Maria França Marinho - CODHAB, sugeriu que os
desdobramentos do PLC que tratassem sobre o reconhecimento de áreas, em áreas de
regularização de Interesse Social, constassem que a prestação de assistência técnica seria
um dos desdobramentos desses PLC’s e consignou ser importante que tal observação
constasse dentro do documento da SEDUH, em complementação ao voto. Em consonância
ao exposto, o Senhor Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira questionou se havia
alguma objeção a proposta realizada para fazer constar na apresentação e no voto dos
relatores a emenda. Não havendo, aprovou-se a alteração. Prosseguindo ao debate, o
Conselheiro Almiro Cardoso Farias Júnior, Ordem dos Advogados do Brasil Conselho
Seccional do Distrito Federal – OAB/DF, aduziu que estava satisfeito como advogado e
cidadão pela discussão de problemas como o apresentado e pela condução do processo. Em
observância ao princípio da segurança jurídica, argumentou que a questão das melhorias
passava a ser tranquila e consequente, porque ao se colocar no lugar das pessoas que
residiam nesses locais precários seria completamente inseguro realizar qualquer tipo de
investimento de melhoria quando o local não estava em conformidade fundiária, bem como
parabenizou aos envolvidos no processo de regularização fundiária da Vila dos Carroceiros.
Na sequência, o Conselheiro Ovídio Maia Filho, Federação do Comércio de Bens,
Serviços, Turismo do Distrito Federal

– FECOMÉRCIO, parabenizou pela iniciativa e ressaltou a importância do trabalho
desenvolvido pela SEDUH. Aduziu que ao regulamentar setores como esses, mudava-se a
vida de famílias e de gerações a frente. Comentou sobre o trabalho desenvolvido pela
Deputada Distrital, Senhora Jaqueline Silva quanto a Vila dos Carroceiros. Em relação a
pressão imobiliária, solicitou que fosse conscientizado os moradores sobre a mudança que
o processo de regularização estava promovendo, ao conferir respeito e dignidade, com o
intuito de que os residentes permanecessem na Vila dos Carroceiros, tendo em vista que
ao final do processo, infelizmente observa-se que muitos moradores vendiam seus
imóveis e saiam do local. A regularização, o planejamento e a urbanização, visam dar
dignidade e segurança jurídica para àquelas famílias. Na oportunidade concedida, a
Conselheira Maria Silvia Rossi, Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito
Federal – SEMA, parabenizou todos os envolvidos no processo de regularização fundiária
e sua importância expressiva a favor da comunidade e da população. Ponderou que sentiu
falta, na caracterização do ZEE, a observância, para além da habitação. No que tange o
ZEE/2019, a localidade estava sitiada na Subzona de Dinamização Produtiva com
Equidade 2 – SZDPE 2, o que constava como diretriz no Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal - PDOT para a região da Vila dos Carroceiros, não somente
à integração dos núcleos urbanos do eixo sudoeste, mas sobre o transporte coletivo e suas
diretrizes, com o intuito de ligar o tecido viário a nova qualificação econômica, a partir da
regularização da poligonal. Acrescentou que, para além da regularização fundiária, se
deveria pensar também na geração de emprego e de moradia, tendo em vista que as
questões de residência das famílias, por si só, não eram suficientes para a garantia da
qualidade de vida. Sugeriu que no voto, fosse recomendado ao Estado e ao Governo do
Distrito Federal para que houvesse um acompanhamento com as questões sobre emprego,
moradia, transporte coletivo, e ao meio ambiente equilibrado. Nesse padrão, asseverou
quanto a localização da Vila dos Carroceiros, tendo em vista compor uma área de recarga
de aquífero, para que fossem considerados meios e mecanismos de impedir alagamentos
na região. Em contrapartida, a Subsecretaria Sílvia Borges de Lázari agradeceu as
complementações apontadas e assentiu positivamente com as alterações sugeridas na
apresentação. Antes de franquear novamente a palavra, o Senhor Secretário de Estado
Mateus Leandro de Oliveira consignou o voto antecipado do Conselheiro Jeansley
Charlles de Lima, Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal –
IPEDF/Codeplan, favorável à aprovação do processo. Prosseguindo, a Conselheira Júlia
Teixeira Fernandes, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal –
CAU/DF, além das questões suscitadas, alegou que o Distrito Federal se tornou uma
referência em assistência técnica de arquitetura e engenharia específica desses
profissionais. Apontou que dentro do CAU havia uma interligação entre os anseios
públicos e os projetos privados, por intermédio da Comissão de Assistência Técnica em
Habitação - ATHIS. A respeito da pressão imobiliária, justificou que quando não se
investe em infraestrutura digna, para uma área regularizada, incitaria ainda mais o
morador a sair da região e buscar outro terreno. Com a palavra, o Conselheiro Dionyzio
Antônio Martins Klavdianos – SINDUSCON, agradeceu a apresentação efetuada
preliminarmente à discussão e aduziu estar satisfeito com a qualidade do debate após a
explanação. Abordou que foi de suma importância para a comunidade da Vila dos
Carroceiros, a presença na reunião, a fim de que soubesse que o título de regularização se
tratava de um primeiro passo de uma longa jornada, que os demandava mobilização e
perseverança na busca pela concretude dos direitos inerentes à Comunidade. Encerrando
as manifestações, devolveu a palavra aos relatores para considerações finais. A
Conselheira Ruth Stéfane Costa Leite – PRECOMOR, agradeceu a todos os nobres
conselheiros pelas considerações realizadas e que fossem levadas em considerações as
falas proferidas para a apreciação do processo. A partir das considerações realizadas,
efetuou nova leitura do voto a saber: “Votamos no sentido de que seja aprovada a
solicitação de inclusão da área denominada como: “Vila dos Carroceiros”, na Região
Administrativa de Santa Maria, como nova área de regularização de interesse social
ARIS, em função da precariedade do assentamento e considerando a urgência de
instalação de infraestrutura essencial, assim como a prestação de assistência técnica em
habitação de interesse social – ATHIS, conforme determina a Lei Federal nº 11.888/2008,
tendo em vista os impactos decorrentes da pandemia de Covid-19.” Ressaltando que além
das considerações gostaria que fosse acrescentado as considerações feitas pelos demais
conselheiros, Sandra Maria França Marinho, Maria Silvia Rossi, Julia Teixeira
Fernandes, Persio Marco Antonio Davison e todos os outro que contribuíram na
discursão. Questionou se o conselheiro relator Jesuíno de Jesus Pereira Lemes -
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - SDE, estava de acordo
com o exposto. Com a palavra o Conselheiro Jesuíno de Jesus Pereira Lemes – SDE,
demonstrou felicidade pela manifestação exaurida pelos conselheiros no sentido de
melhoria do voto, de modo atender a maior dignidade da região da Vila dos Carroceiros,
que há mais de 25 anos sofriam com a falta dos equipamentos públicos, no qual
representava a preocupação com as pessoas menos favorecidas do Distrito Federal.
Exaltou o trabalho da Deputada Distrital, Senhora Jaqueline Silva e agradeceu os órgãos e
participantes sobre a preocupação de todo o território do Distrito Federal. Não havendo
mais manifestações, o Senhor Secretário Mateus Leandro de Oliveira ingressou no regime
de votação para deliberar sobre o processo em epígrafe, acrescido das considerações dos
Conselheiros e especialmente Sandra Maria França Marinho, CODHAB e Maria Silvia
Rossi, SEMA, na forma registrada nas suas respectivas falas e alterações no texto do voto
efetuadas. Finalizada a votação, proclamou o resultado de 17 votos favoráveis do Poder
Público, 17 votos favoráveis da Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção, totalizando 34 votos favoráveis, no qual aprovou o Processo SEI Nº 00390-
00007801/2021-74; Interessado: SEDUH; Assunto: Projeto de Lei Complementar que
altera o artigo 135 e Anexo II, incluindo a Vila dos Carroceiros na Estratégia
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de Regularização Fundiária Urbana da Lei Complementar n° 803, de 25 de abril de 2009,
que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, na forma da
apresentação, relato e voto dos conselheiros relatores. O Senhor Secretário de Estado
Mateus Leandro de Oliveira parabenizou a Deputada Distrital, Senhora Jaqueline Silva e
também os moradores da Vila dos Carroceiros pela incansável luta em prol da
regularização da Comunidade e ressaltou ser um dia marcante para todos, tendo em vista
que a última etapa administrativa foi alcançada na ocasião. Estendeu os agradecimentos
aos conselheiros e conselheiras do CONPLAN pelo trabalho e amparo as questões
suscitadas. Com a Palavra, a Deputada Distrital, Jaqueline Silva agradeceu imensamente
e aduziu ser um marco na vida dessas pessoas. A Comunidade da Vila dos Carroceiros,
muito emocionados, agradeceu a todos os envolvidos na aprovação do processo e em
especial ao Governador do Distrito Federal, Excelentíssimo Senhor Governador Ibaneis
Rocha, pelo passo dado na regularização da área. De posse da fala, a Conselheira Ruth
Stéfane Costa Leite – PRECOMOR, alegou que por meio de um Acordo de Cooperação
Técnica entre a CODHAB/DF e as Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal,
que por possuíssem cursos de Arquitetura e Urbanismo, se dispuseram a realizar um
levantamento da situação de moradia da Vila dos Carroceiros, no qual permitirá a
realização de um planejamento, que poderia ocorrer a partir do mês de agosto de 2022,
com vistas ao auxílio dessas famílias. Estendeu os agradecimentos aos demais
envolvidos para a obtenção da aprovação do processo. Na oportunidade concedida, o
Conselheiro Jesuíno de Jesus Pereira Lemes – SDE, agradeceu imensamente o voto de
todos e exaltou, mais uma vez, o trabalho desenvolvido pela Deputada Distrital, Senhora
Jaqueline Silva. Avançando ao Subitem 2.3. Processo SEI Nº 04003-00000142/2021-11;
Interessado: Distrito Federal; Assunto: PLC sobre a desafetação e alteração dos
parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para os lotes Quadra 302, Conjunto 08,
Lote 01 e QI 616, Área Especial 01, localizados na Região Administrativa de Samambaia
e dá outras providências: Relatores: Ruth Stéfane Costa Leite – PRECOMOR e
Guilherme de Vasconcelos de Morais – FID/DF. Passando a apresentação técnica, a
Senhora Andrea Mendonça de Moura, Subsecretaria de Desenvolvimento das Cidades –
SUDEC, aduziu que se tratava de desafetação e alteração dos parâmetros de uso e
ocupação do solo definidos para 2 lotes: Quadra 302, Conjunto 08, Lote 01 e QI 616,
Área Especial 01, ambos pertencentes à Região Administrativa de Samambaia. A
solicitação foi realizada por meio do Ofício nº 401/2021 – SEPE/GAB de 09 de agosto de
2021 – requerendo a análise de viabilidade na desafetação e posterior alienação dos bens
públicos de uso especial para bens dominicais, classificados como INST EP
(institucional equipamento público): (i) TEI 4448/12, endereço – Quadra 302, conjunto
08, lote 01, matrícula 196.923 3º OF e, ii) TEI 1586, endereço – QI 616, AE 01, matrícula
129.666 3º OF, localizados na Região Administrativa de Samambaia, sob a justificativa
do déficit orçamentário do GDF e outras providências. Explicou que o Ofício nº
3032/2021 – SEDUH/GAB – não vislumbrava óbice na desafetação e que o Ofício nº
1129/2021 – RA –SAM/GAB atestava a viabilidade do pleito. Além disso, a Ata da 12ª
Reunião Ordinária do UGPI retratava o retorno dos autos à SEDUH, para uma melhor
instrução e avaliação da possibilidade de uso compatível com alienação. Posteriormente,
o Procurador, Senhor André Ávila, expressou concordância quanto a necessidade de
melhorar a justificativa inicial e para tanto, reiterou a oitiva da Polícia Militar do Distrito
Federal, a fim de demonstrar desnecessidade do uso inicial para qual o lote foi projetado.
Por meio do Ofício Nº 3853/2021 – SEDUH/GAB – Despachos –
SEDUH/SEGEST/COGEST/DIOEST e SEDUH/SEGEST/SUDEC explicitam,
detalhadamente, todos os requisitos que envolviam a matéria e os fundamentos essenciais
para o subsídio das decisões referentes à desafetação e licitação dos referidos lotes. Nesse
sentido, a Ata da 14ª Reunião Ordinária do UGPI, elucidava que houve votação, por
unanimidade, pela recomendação de alienação precedida pela alteração de uso dos
imóveis na forma proposta pelo cenário 2, qual sejam: UOS CSII2, Lote 02 da Quadra
302, Conjunto 08, e CSII3, lote da QI 616 AE 1, respeitadas as exigências de Leis
Complementares para mudança de uso, desafetação e autorização da venda, observando
os procedimentos legais de alienação de bens públicos. O Ofício Nº 42/2022 -
PMDF/DINFRA/SPC – informou que não havia, no âmbito da PMDF, projetos
institucionais e nem previsão no Plano de Obras da Corporação para construção de
unidades destinadas ao citado imóvel. Exibiu as imagens dos lotes e efetuou a leitura dos
artigos do Projeto de Lei Complementar, constando a alteração dos loteamentos.
Esclareceu que a Cidade de Samambaia possuía 209 Inst-EP, sendo que 91 estão
desocupados, incluindo os 2 lotes que faziam parte do PLC apresentado. Abordou que
houve a realização da Audiência Pública no dia 11 de abril de 2022, no qual foi publicada
no Diário Oficial do Distrito Federal nº 78 em 28 de abril de 2022. Finalizada a
apresentação, de posse da fala, a Conselheira Ruth Stéfane Costa Leite – PRECOMOR,
passou a leitura do voto a saber: “Pelas Razões expedidas no Parecer Técnico n.º 30/2021
- SEDUH/SEGEST/COGEST/DIOEST, bem como conforme a ata de 14ª Reunião
Ordinária da Unidade de Governança do Patrimônio Imobiliário, votamos no sentido de
que seja aprovada a Solicitação da SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS
ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL da Subsecretaria de Desestatização,
Desinvestimento e desmobilização de análise quanto à viabilidade de desafetação e
posterior alienação de imóveis públicos, pertencentes ao Distrito Federal, localizados na
Região Administrativa de Samambaia. Os endereços objeto da solicitação se localizam
na Região Administrativa de Samambaia na Quadra 302, Conjunto 08, Lote 01 e QI 616,
Área Especial 01.”. Na sequência, o Senhor Secretário de Estado Mateus Leandro de
Oliveira aduziu que a Região Administrativa de Samambaia possuía uma carência de
comércio e empresas para as extremidades da Cidade, razão pela qual um investimento e
olhar para esse problema se fazia necessário. Pontuou que participou da Audiência
Pública, na qual se extraiu que a comunidade apoiava

a implementação do comércio para a geração de emprego e renda. Nesse sentido, abriu
para as manifestações do Colegiado. Não havendo manifestações, ingressou no regime de
votação para deliberar sobre o processo em epígrafe. Finalizada a votação, proclamou o
resultado de 16 votos favoráveis do Poder Público, 16 votos favoráveis da Sociedade
Civil, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, totalizando 32 votos favoráveis, no
qual aprovou o Processo SEI Nº 04003-00000142/2021-11; Interessado: Distrito Federal;
Assunto: PLC sobre a desafetação e alteração dos parâmetros de uso e ocupação do solo
definidos para os lotes Quadra 302, Conjunto 08, Lote 01 e QI 616, Área Especial 01,
localizados na Região Administrativa de Samambaia e dá outras providências, na forma
da apresentação, relato e voto dos conselheiros relatores. Com a palavra, a Conselheira
Ruth Stéfane Costa Leite – PRECOMOR, agradeceu mais uma vez o voto dos
conselheiros e conselheiras do CONPLAN. Aduziu que na área existiam empresas que
gostariam de expandir as lojas varejistas na região, gerando, assim mais empregos para as
famílias da localidade. Prosseguiu ao Item 3. Processo para Distribuição: 3.1. Processo
SEI Nº 00390-00002162/2021-51; Interessado: Controller Empreendimentos Imobiliários
S.A; Assunto: Parcelamento do solo urbano em gleba objeto da matrícula n° 42.886
(5°CRI) denominada Fazenda Saia Velha, Setor Meirelles, na Região Administrativa de
Santa Maria, RA-XIII: A relatoria do processo restou-se sob a responsabilidade do
Conselheiro Dionyzio Antônio Martins Klavdianos, representante da SINDUSCON/DF.
Em seguida, o Subitem 3.2. Processo SEI Nº 00390-00004136/2022-48 Interessado:
Agroper Agropecuária Ltda; Assunto: Parcelamento do Solo Urbano de lote único,
vinculado ao Parcelamento denominado “Comercial Boa Vista”, localizado no Setor
Habitacional Boa Vista, na Região Administrativa de Sobradinho – RA V: Restando a
relatoria do processo sob a responsabilidade da Conselheira Júnia Maria Bittencourt Alves
de Lima, União dos Condomínios Horizontais e Associações de Moradores no Distrito
Federal – UNICA-DF. Varando-se ao Item 4. Assuntos Gerais: 4.1. Novo Edital de
chamamento público do CONPLAN; Publicação dia 04 de julho de 2022: O Senhor
Secretário de Estado, Mateus Leandro de Oliveira abordou que o mandato dos
representantes da Sociedade Civil estava se encerrando e que mediante ao atendimento a
todos os requisitos legais, as entidades que porventura, quiserem se habilitar para
concorrer às vagas, no dia 04 de julho de 2022 o edital seria publicado. Lembrou que as
entidades que estão, atualmente em usufruto da atribuição, poderão se inscrever
novamente no processo seletivo para concorrerem as cadeiras do CONPLAN, sendo
vedado, entretanto, a recondução no mesmo cargo aos ocupantes atuais. Informou ainda
que no dia 29 de junho de 2022 ocorreria mais uma rodada de discussões da Câmara
Temática do Conjunto Urbanístico de Brasília – CUB a respeito dos temas que
compunham o PPCUB, parabenizou todas as entidades pela promoção do debate e em
especial à Senhora Janaina Domingos Vieira, Secretária Executiva de Gestão e
Planejamento do Território – SEGESP, pela condução das atividades com o intuito de
solidificar os temas para o debate público no momento oportuno. Parabenizou os
conselheiros envolvidos na relatoria do PLC sobre o parcelamento do solo urbano. Ato
contínuo franqueou a palavra para informes. Com a palavra, a Conselheira Júnia Maria
Bittencourt Alves de Lima - UNICA-DF, notou que o número de processos sobre
regularização de parcelamentos informais vem diminuindo, e questionou à equipe técnica
se o problema residia na falta de processos ou a falta de andamento nos processos já
encaminhados sobre o assunto. Justificou que, apesar da produtividade nas regularizações
fundiárias, os números de assentamentos irregulares persistiam. Outro tema que abordou
foi sobre o andamento do PLC de loteamento fechado, tendo em vista uma série de
parcelamentos já regulamentados que estavam fechados e que ainda padeciam de um texto
normativo a ser encaminhado à CLDF para que fosse promulgada a respectiva Legislação
sobre o tema. A respeito da cobrança na execução de calçadas em parcelamentos que
foram regularizados da forma que estavam, em diversas áreas do Distrito Federal,
explanou que muitas dessas áreas havia a necessidade de manutenção própria dessas
calçadas, especialmente em glebas que contavam com pavimentos com tamanho superior
a 1,20m. Vislumbrou que ante a esse problema, quando se chegava o momento da
regularização dessas construções, a análise para a concessão do habite-se impedia o
prosseguimento do procedimento. Questionou se em algum momento da aprovação
poderia ser colocado em discussão sobre a dificuldade e grau sobre o assunto ou que se
buscasse a elaboração de um PLC que contemplasse essas dificuldades, tendo em vista
que se tornava difícil o prosseguimento dessas questões. Com a palavra, o Conselheiro
Marcelo Vaz Meire da Silva – SEDUH, abordou que os processos represados a respeito da
regularização de parcelamentos informais, foram apreciados e deliberados, tanto que nas
últimas 3 reuniões do CONPLAN houve o esgotamento total destes. Nesse momento,
dependia-se mais dos interessados darem andamento aos processos a chegarem no ponto
para a apreciação pelo CONPLAN. Explicou que o trabalho estava sendo desenvolvido da
mesma forma, mas que os projetos não estavam maduros o suficiente para a apreciação
pelo CONPLAN. Complementando o exposto, o Secretário de Estado Mateus Leandro de
Oliveira observou que 53 processos de regularização fundiária, com Decreto de aprovação
pelo Governador foram analisados e tocados, o que representava um número expressivo.
Diferente dos processos relativos aos parcelamentos de solo, que possuíam um aumento
significativo frente a oposição. A respeito do PLC explicitou que o processo estava a carga
da Procuradoria e que esteve conversando com a Procuradora-Geral do Distrito Federal,
Dra. Ludmila Lavocat Galvão, que tem retratado sobre o desafio jurídico do cálculo do
preço público da concessão em caráter exclusivo, o ponto chave que estava sendo
enfrentado. Lembrou que o Decreto da gestão ainda se encontrava em vigor e que, dessa
forma, a situação do ponto de vista legal estava estabilizada, todavia ainda não foi viável.
Por fim, em reação a calçada pontuou que atualmente não havia um instrumento legal para
discutir sobre isso e ao mesmo tempo abordou que seria interessante iniciar um trabalho
de estudo de proposta de alteração da legislação com um
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estudo detalhado com relação às calçadas. Em contrapartida, a Conselheira Júnia Maria
Bittencourt Alves de Lima - UNICA-DF, opinou que após regularização seria tão
importante quanto o próprio processo regulamentador. Com a palavra, o Conselheiro
Ovídio Maia Filho – FECOMERCIO, informou que houve a realização da Audiência
Ordinária, no dia 14 de junho de 2022, na CLDF promovida pelo Deputado Distrital,
Senhor Chico Vigilante para tratar sobre o Setor Comercial Sul, onde a SEDUH se fez
presente, em relação à ampliação dos usos. A Câmara Legislativa do Distrito Federal
se dispôs a refletir sobre a possibilidade da ampliação do uso, a exemplo do PLC que
foi votado na ocasião referente ao Setor de Embaixadas Norte. Abordou ser cediço que
a intenção seria a de que o PPCUB fosse parcialmente votado ainda no ano de 2022,
contudo havia a possibilidade de o processo demorar mais. Explicou que o Deputado
Distrital indicou que a SEDUH poderia desenvolver um projeto de Lei Complementar
em paralelo ao PPCUB, para a simples ampliação do uso, dentro dos limites pré-
estabelecidos pelo IPHAN. Comentou ainda sobre a demanda sobre a revisão do
Código de Edificações do Distrito Federal acerca da atualização das redações,
especialmente em relação aos pequenos proprietários de lotes, no qual a legislação
trouxe prejuízos a esse seguimento, com o confisco do Poder Público sobre as
edificações privadas. Enfatizou que a SEDUH poderia efetuar essa modificação para a
promoção dos pequenos proprietários. Em contrapartida, o Senhor Secretário de Estado
Mateus Leandro de Oliveira, no que diz respeito ao Setor Comercial Sul, compreendeu
que a questão do uso residencial estava pendente de uma posição a ser adotada pelo
IPHAN, mas que se empreendia que o uso comercial e de serviços para a região
precisavam ser revisados. Sugeriu que o Conselheiro Ovídio Maia –FECOMERCIO,
pautasse essa proposta na reunião da CT/CUB, para a discussão sobre o tema, no dia
seguinte, com o intuito de saber o encaminhamento sobre essa possibilidade. Em
relação ao segundo ponto, requereu que o Conselheiro encaminhasse algum caso
concreto para análise da legislação sobre algo impraticável, a fim de que fosse
realizada a devida correção na legislação pertinente. No que diz respeito ao PLC sobre
o parcelamento do solo urbano, o Conselheiro Almiro Cardoso Farias Júnior –
OAB/DF, explicitou que as tabelas com as sugestões estavam sendo finalizadas e que
algumas questões também estavam sendo tratadas com o Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Distrito Federal – BRASÍLIA AMBIENTAL – IBRAM, para
que, encerrando a produção das tabelas, fosse incluída na pauta do CONPLAN. Alegou
que o trabalho desempenhado se dispunha a elaborar uma redação minuciosa com
vistas a conferir um texto que atendesse a todas as demandas. Por último, o Senhor
Claudeci Martins, Administrador Regional de Samambaia, agradeceu e parabenizou a
reunião, especialmente quanto ao processo com o objetivo de geração de emprego e
renda. Por sua vez, a Conselheira Ruth Stéfane Costa Leite – PRECOMOR, informou
que com relação ao Decreto da “Sempre Samambaia”, este aguardava a apreciação da
Nota Técnica da Casa Civil para dar encaminhamento às quadras 100 da Samambaia.
Avançando ao Item 5. Encerramento: Não havendo manifestações adicionais, o Senhor
Secretário de Estado Mateus Leandro Oliveira declarou encerrada a Octogésima Sexta
Reunião Extraordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal, agradecendo a presença de todos. Ata aprovada na 196ª Reunião Ordinária
realizada no dia 21 de julho de 2022, em sessão pública virtual.
MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA, Suplente – SEDUH; RENATO OLIVEIRA
RAMOS, Suplente - CACI, GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA, Suplente -
SEEC; VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, Titular - SERINS; LUIZ
CARLOS BRITTO FERREIRA, Suplente - SEAGRI; MARIA SILVIA ROSSI, Suplente -
SEMA; JESUINO DE JESUS PEREIRA LEMES, Titular - SDE; JANAÍNA DE
OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SO; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO,
Suplente – SEMOB; BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Suplente - SECEC;
HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente – TERRACAP; SANDRA MARIA
FRANÇA MARINHO, Suplente – CODHAB/DF; JEANSLEY CHARLLES DE LIMA,
Titular - IPEDF Codeplan; JOSÉ AIRTON LIRA, Suplente – DF LEGAL; CLAUDIO
JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, Titular - IBRAM; VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA,
Suplente - SEGOV; BRUNO ERICKY FRANCISCO ALVIM DE OLIVEIRA, Suplente -
SEPE; PERSIO MARCO ANTONIO DAVISON, Suplente - RODAS DA PAZ; HELOÍSA
MELO MOURA, Titular - IAB/DF; MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, Suplente
- FAU/UnB; JULIA TEIXEIRA FERNANDES, Titular – CAU/DF; MARA DOS SANTOS
MEURER, Titular - CREA/DF; DIONYZIO ANTONIO MARTINS KLAVDIANOS,
Suplente - SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR, Titular - ADEMI/DF;
OVIDIO MAIA FILHO, Titular – FECOMÉRCIO; GEOVANI MULLER, Suplente -
SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular – PRECOMOR; DANIEL
BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Titular – ÚNICA/DF; JÚNIA MARIA
BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Suplente - UNICA/DF; GUILHERME DE
VASCONCELOS DE MORAIS, Titular – FID/DF; DORIENE GONÇALVES DA SILVA,
Titular - FNE; ARLEY ASSUNÇÃO BARRETO, Titular – ASSINC-DF/RM; TARCÍZIO
DINOÁ MEDEIROS, Titular - IHG/DF; ALMIRO CARDOSO FARIAS JÚNIOR,
Suplente - OAB/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR, Titular - FIBRA/DF. MATEUS
LEANDRO DE OLIVEIRA, Secretário de Estado e Presidente em Exercício.

DECISÃO Nº 35/2022 - 196ª REUNIÃO ODINÁRIA
O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Complementar nº 889, de 24 de julho de 2014, alterada pela Lei
Complementar nº 975, de 20 de outubro de 2020, o Decreto n° 35.771, de 1º de setembro de
2014, a Portaria nº 75, de 14 de outubro de 2014 e Portaria n° 48, de 22 de julho de 2015,
que dispõe sobre o Regimento Interno, concomitante ao Plano Diretor de Ordenamento
Territorial - PDOT/2009, Lei Complementar n° 854, de 15 de outubro de

2012 e, em cumprimento ao disposto no art. 2º do Decreto n.º 41.841, de 26 de fevereiro de
2021, em sua 196ª Reunião Ordinária, em sessão pública virtual, realizada em 21 de julho
de 2022, decide:
Processo nº: 00390-00002162/2021-51. Interessado: Controller Empreendimentos
Imobiliários S.A. Assunto: Parcelamento do Solo Urbano em gleba objeto da matrícula nº
42.886 (5º CRI) denominada Fazenda Saia Velha, Setor Meireles, na Região Administrava
de Santa Maria, RA-XIII. Relator: Dionyzio Antonio Martins Klavdianos – Membro
Suplente – SINDUSCON/DF.
1. APROVAR, relato e voto, consignados no Processo n° 00390-00002162/2021-51, que
trata do Parcelamento do Solo Urbano em gleba objeto da matrícula nº 42.886 (5º CRI)
denominada Fazenda Saia Velha, Setor Meireles, na Região Administrava de Santa Maria,
RA-XIII.
2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 28 (vinte e oito)
votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum voto de abstenção.
MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA, Suplente – SEDUH; RENATO OLIVEIRA
RAMOS, Suplente – CACI; VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, Titular -
SERINS; LUIZ CARLOS BRITTO FERREIRA, Suplente - SEAGRI; JESUINO DE
JESUS PEREIRA LEMES, Titular - SDE; JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS, Suplente
- SO; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Suplente – SEMOB; BARTOLOMEU
RODRIGUES DA SILVA, Titular - SECEC; HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente
– TERRACAP; SANDRA MARIA FRANÇA MARINHO, Suplente – CODHAB/DF;
JEANSLEY CHARLLES DE LIMA, Titular – IPEDF Codeplan; JOSÉ AIRTON LIRA,
Suplente – DF LEGAL; CLAUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, Titular - IBRAM;
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA, Suplente - SEGOV; BRUNO ERICKY FRANCISCO
ALVIM DE OLIVEIRA, Suplente - SEPE; WILDE CARDOSO GONTIJO JUNIOR,
Titular – RODAS DA PAZ; HELOÍSA MELO MOURA, Titular – IAB/DF; GABRIELA
DE SOUZA TENÓRIO, Titular - FAU/UnB; MARA DOS SANTOS MEURER, Titular -
CREA/DF; DIONYZIO ANTONIO MARTINS KLAVDIANOS, Suplente –
SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR, Titular - ADEMI/DF; OVIDIO
MAIA FILHO, Titular – FECOMÉRCIO; GEOVANI MULLER, Suplente - SRDF; JÚNIA
MARIA BITTENCOURT ALVES DE LIMA – Titular, ÚNICA/DF; GUILHERME DE
VASCONCELOS DE MORAIS, Titular – FID/DF; ARLEY ASSUNÇÃO BARRETO,
Titular – ASSINC-DF/RM; TARCÍZIO DINOÁ MEDEIROS, Titular - IHG/DF; JOSÉ
LUIZ DINIZ JUNIOR, Titular - FIBRA/DF.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

Presidente em Exercício

DECISÃO Nº 36/2022 - 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA
O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal no uso das atribuições que
lhe confere a Lei Complementar nº 889, de 24 de julho de 2014, alterada pela Lei Complementar
nº 975, de 20 de outubro de 2020, o Decreto n° 35.771, de 1º de setembro de 2014, a Portaria nº
75, de 14 de outubro de 2014 e Portaria n° 48, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre o
Regimento Interno, concomitante ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009,
Lei Complementar n° 854, de 15 de outubro de 2012 e, em cumprimento ao disposto no art. 2º
do Decreto n.º 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, em sua 196ª Reunião Ordinária, em sessão
pública virtual, realizada em 21 de julho de 2022, decide:
Processo nº: 00390-00004136/2022-48. Interessado: Agroper Agropecuária LTDA. Assunto:
Parcelamento do solo urbano de lote único, vinculado ao parcelamento denominado “Centro
Comercial Boa Vista”. Relatora: Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima – Membro Suplente –
ÚNICA/DF.
1. APROVAR, relato e voto, consignados no Processo n° 00390-00004136/2022-48, que trata do
projeto de urbanismo de parcelamento do solo de lote único, a ser implantado no Setor
Habitacional Boa Vista, Região Administrativa de Sobradinho-I RA V, consubstanciado na URB
181/2022 e MDE 181/2022, por atender às normas vigentes e aos estudos realizados.
2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 28 (vinte e oito) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum voto de abstenção.
MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA, Suplente – SEDUH; RENATO OLIVEIRA RAMOS,
Suplente – CACI; VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, Titular - SERINS;
LUIZ CARLOS BRITTO FERREIRA, Suplente - SEAGRI; JESUINO DE JESUS PEREIRA
LEMES, Titular - SDE; JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SO; LUIZ FELIPE
CARDOSO DE CARVALHO, Suplente – SEMOB; BARTOLOMEU RODRIGUES DA
SILVA, Titular - SECEC; HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente – TERRACAP;
SANDRA MARIA FRANÇA MARINHO, Suplente – CODHAB/DF; JEANSLEY
CHARLLES DE LIMA, Titular – IPEDF Codeplan; JOSÉ AIRTON LIRA, Suplente – DF
LEGAL; CLAUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, Titular - IBRAM; VALMIR LEMOS DE
OLIVEIRA, Suplente - SEGOV; BRUNO ERICKY FRANCISCO ALVIM DE OLIVEIRA,
Suplente - SEPE; WILDE CARDOSO GONTIJO JUNIOR, Titular – RODAS DA PAZ;
HELOÍSA MELO MOURA, Titular – IAB/DF; GABRIELA DE SOUZA TENÓRIO, Titular -
FAU/UnB; MARA DOS SANTOS MEURER, Titular - CREA/DF; DIONYZIO ANTONIO
MARTINS KLAVDIANOS, Suplente – SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR,
Titular - ADEMI/DF; OVIDIO MAIA FILHO, Titular – FECOMÉRCIO; GEOVANI
MULLER, Suplente - SRDF; JÚNIA MARIA BITTENCOURT ALVES DE LIMA – Titular,
ÚNICA/DF; GUILHERME DE VASCONCELOS DE MORAIS, Titular – FID/DF; ARLEY
ASSUNÇÃO BARRETO, Titular – ASSINC-DF/RM; TARCÍZIO DINOÁ MEDEIROS,
Titular - IHG/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR, Titular - FIBRA/DF.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

Presidente em Exercício
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