
SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E
URBANO DO DISTRITO FEDERAL

 
ATA DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas do dia oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, via vídeo
conferência, conforme disposto no art. 2 do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de
2021, foi iniciada a Centésima Octogésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de
Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN), pelo Secretário de
Habitação, senhor. Mateus Leandro de Oliveira, que neste ato substitui 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. 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 184ª Reunião Ordinária - 1ª e 2ª sessão, realizadas nos dias 10/06 e
17/06/2021, respectivamente. 2. Apresentação SEMA: Sistema Distrital de Informações
Ambientais – SISDIA. 3. Processos para Deliberação: 3.1 Processo 0429-000133/2017
Interessado: Urbanizadora UP Assunto: Projeto Urbanístico referente ao Parcelamento
Adicional Vinculado denominado Império dos Nobres - Etapa IV, localizado na ARINE
Boa Vista I, no Setor Habitacional Boa Vista, na Região Administrativa de Sobradinho -
RA V. Relatora: Sandra Maria França Marinho – Membro Suplente – CODHAB. 3.2
Processo nº 00390-00005570/2020-83 Interessado: Novo Terminal de Obras de
Infraestrutura e Administração S/A Assunto: Solicitação de Desdobro de Lote situado no
Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, Trecho 04, Lote 6/6, Região Administrativa
do Plano Piloto - RA I Relator: Janaína de Oliveira Chagas – Membro Suplente – SO/DF.
3.3 Processo 0111-000883/2011 Interessado: TERRACAP Assunto: Projeto de
parcelamento do solo denominado Polo Logístico do Recanto das Emas e Centro Urbano
do Setor Habitacional Parque das Bênçãos, situado na Região Administrativa do Recanto
das Emas. Relatores: José Eduardo Pereira Filho - Membro Titular – SDE, Ruth Stéfane
Costa Leite - Membro Titular - PRECOMOR/DF. 3.4. Processo 00390-00007593/2019-
99 Interessado: SCUB/SEDUH. Assunto: Projeto de Lei Complementar - PLC para
definição dos parâmetros urbanísticos do Lote 1 do Setor Cultural Sul – SCTS, do
Edifício Touring Club, da Região Administrativa do Plano Piloto – RA I. Relatores:
Wilde Cardoso Gontijo Junior – Membro Titular - RODAS DA PAZ, Gabriela de Souza
Tenório – Membro Titular - FAU/UnB. 4. Processos para Distribuição: 4.1. Processo
0390-000635/2009 Interessado: Maria das Graças Fontes Assunto: Parcelamento do Solo
Urbano denominado Parque dos Pinheiros, gleba matrícula nº 14.892, do 2º Cartório de
Registro de Imóveis, com área de 10ha 48a 83ca, localizada no Setor Habitacional
Estrada do Sol na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII. 4.2. Processo
00390-00002914/2019-69 Interessado: Lance Construções e incorporações LTDA.
Assunto: Parcelamento do Solo Urbano - Setor Habitacional Arapoanga - Etapa 3, área
parcelamento novo, consubstanciado nos projetos de urbanismo URB 144/2009 e URB
145/2009, com áreas de 35,52 ha e 36,88 ha, respectivamente, objeto de 32 matrículas,
localizadas na Região Administrativa de Planaltina - RA VI. 4.3. Processo 0390-
00002955/2018-74 Interessado: LTM incorporações e negócios imobiliários EIRELI-ME
Assunto: Parcelamento do Solo Urbano denominado Alameda Nossa Senhora de Fátima,
gleba matrícula nº 19.585 (2º CRI) com área de 02ha 12a 55ca, localizada no Setor
Habitacional Tororó - SHTo, na Região Administrativa Jardim Botânico, RA-XXVII. 4.4.
Processo 00111-00009682/2018-41 Interessado: Companhia Imobiliária de Brasília –
TERRACAP Assunto: Parcelamento urbano para a Área de Parcelamento Futuro definida
no Projeto de Urbanismo URB-047/12, inserida na poligonal do parcelamento do solo
denominado Paranoá Parque, na Região Administrativa do Paranoá - RA VII. 5. Assuntos
Gerais. 6. Encerramento. Passou imediatamente ao Item e Subitem 1. Ordem do dia: 1.1.
Abertura dos trabalhos: Deu por aberta a sessão, cumprimentando a todos. Quanto ao
Subitem 1.2. Verificação do quórum: Verificado como suficiente. Seguiu ao Subitem 1.3.
Informes do Presidente: O senhor. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira
indicou a sanção por parte do governador Ibaneis Rocha, da Lei Complementar n°
986/2021, que trata da Regularização Fundiária Urbana (REURB) no Distrito Federal, que
tem como objetivo principal garantir à população de baixa renda o direito à moradia com
segurança jurídica e infraestrutura necessária, parabenizando todos os conselheiros que
participaram do processo de construção do Projeto de Lei Complementar. Prosseguiu ao
Subitem 1.4. Apreciação e aprovação da Ata da 184ª Reunião Ordinária - 1ª e 2ª sessão,
realizadas nos dias 10/06 e 17/06/2021, respectivamente: Não havendo retificações, a
respectiva ata foi considerada aprovada. Com inversão de pauta, foi iniciada a discussão
do Item e Subitem 3. Processos para Deliberação: 3.1 Processo 0429-000133/2017
Interessado: Urbanizadora UP Assunto: Projeto Urbanístico referente ao Parcelamento
Adicional Vinculado denominado Império dos Nobres - Etapa IV, localizado na ARINE
Boa Vista I, no Setor Habitacional Boa Vista, na Região Administrativa de Sobradinho -
RA V. Relatora: Sandra Maria França Marinho – Membro Suplente – CODHAB: O
senhor. Ricardo Birmann, representante da Urbanizadora Paranoazinho S/A, iniciou a
apresentação do projeto urbanístico denominado “Parcelamento Império dos Nobres –
Etapa IV”, inserido no Setor Habitacional Boa Vista, Região Administrativa de
Sobradinho, que trata do projeto de parcelamento do solo planejado para uma parte das
“Áreas Lindeiras Vinculadas”, conforme Termo de

Compromisso para a Regularização Fundiária do Grupo de Loteamentos Irregulares “Boa
Vista” da Fazenda Paranoazinho - TCRF, celebrado entre a Urbanizadora Paranoazinho e
o Distrito Federal em 12 de dezembro de 2014. De acordo com o Termo de Compromisso,
informou que o Parcelamento Vinculado Império dos Nobres - Etapa IV é um “Projeto
Adicional Vinculado” e é por este motivo que este parcelamento está submetido à
regularização fundiária dos parcelamentos irregulares do Setor Habitacional Boa Vista,
tendo como principal objetivo criar áreas públicas que irão auxiliar na supressão do déficit
existente de equipamento público do Setor. Em seguida, apresentou mapas ilustrativos
sobre a distribuição das áreas inseridas no Parcelamento Império dos Nobres. Com relação
ao contido no Oficio SEI-GDF N° 275/2019, o qual solicita informações quanto à
existência de redes construídas ou projetadas, que interferem com a poligonal demarcada
em arquivo digital nas extensões de que trata o projeto urbanístico denominado Império
Etapa IV, localizado na Área de Regularização de Interesse Específico Boa Vista I, Setor
Habitacional Boa vista, na Região Administrativa de Sobradinho - RA V, informa que de
acordo com dados constantes em seu arquivo técnico, não existe interferência com a rede
pública implantada e ou projetada na poligonal de estudo. Quanto à possibilidade de
atendimento, informou ser necessária a elaboração de um projeto de drenagem especifico
para o local, inclusive lançamento final, sendo de inteira responsabilidade do
empreendedor a elaboração deste. Observa ainda que, quando da elaboração do projeto de
drenagem acima citado, deverá ser utilizada estrutura de amortecimento de vazão, dentro
da poligonal do parcelamento em questão, de forma a obedecer ao previsto na Resolução
nº 09, da ADASA, de 08 de abril de 2011. Assim, quando da elaboração do projeto de
urbanismo da área em questão, deverá ser reservada área para instalação dessa estrutura.
Seguiu para a apresentação do déficit de equipamentos públicos e as medidas adotadas
para suprimir os vazios urbanos da região, utilizando principalmente meios que
possibilitem a preservação de áreas verdes. A Conselheira Sandra Maria França Marinho
passou a leitura do seu relatório, que nas Considerações Finais dispõe que face aos
argumentos e documentação técnica apresentados pela SEDUH, além da descrição contida
no MDERP 018/17, define que: 1. O projeto em comento, segundo o Plano de
Ordenamento Territorial - PDOT, classifica-se como Zona Urbana de Uso Controlado II 
ZUUC II; 2. A proposta vem ao encontro dos preceitos do PDOT, no que tange a
Estratégia de Regularização por meio de promoção do ordenamento territorial das áreas
ocupadas dentro dos setores habitacionais; 3. A situação fundiária descrita comprova a
regularidade das matrículas que compõem a gleba, definindo-as como de domínio
particular, e dando legitimidade à sua urbanização; 4. As concessionárias de serviços
públicos se manifestaram quanto a previsão de redes ou serviços, bem como quanto à
possibilidade de atendimento, atestando à viabilidade da urbanização da ocupação; 5. Que
a propositura atende às condicionantes ambientais, no que diz respeito ao EIA/RIMA e
Licenciamento Ambiental, a incidência do parcelamento em Unidades de
Conservação/áreas de Proteção Permanente e aos Aspectos Ambientais Restritos a
Ocupação; 6. Que as diretrizes urbanísticas definidas para o Setor Habitacional e o
parcelamento em análise atendendo aos parâmetros de uso do solo. Em seguida, passou a
leitura do seu voto, que pelas razões expedidas no parecer, votou no sentido de que seja
aprovado o Projeto Urbanístico do Parcelamento Adicional Vinculado denominado
Império dos Nobres  Etapa IV, processo 0429.000.133/2017. Finalizada a apresentação, o
senhor. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira franqueou a palavra para
manifestações, sendo prestados os esclarecimentos, em seguida. A Conselheira Gabriela
Tenório, representante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
Brasília - FAU/ UnB, sugestionou que sejam inseridos nos novos parcelamentos a
valorização dos espaços livres públicos através dos desenhos de seus lotes. Em resposta, o
senhor. Ricardo Birmann esclareceu que foram feitos estudos sobre a realocação do
desenho, mas não foi possível inseri-la de acordo com a sugestão apresentada. O
Conselheiro Wilde Cardoso Gontijo Junior, representante da Associação Rodas da Paz,
apresentou sugestões de desenhos para a localidade, como ruas envoltórias fazendo a
interligação das áreas. Fez questionamentos com relação a metodologia adotada para a
compensação de áreas públicas, e pontuou a ausência no relatório de questões relativas a
acessibilidade. O Conselheiro Renato Schattan, representante do Instituto de Arquitetos do
Brasil, Departamento do Distrito Federal - IAB/DF, aventou a possibilidade de garantir a
não ocupação da área através da integração e ofertas de atividades públicas. A
Conselheira. Maria Silvia Rossi, representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
do Distrito Federal - SEMA/DF, reiterou as colocações apresentadas sobre acessibilidade
e mobilidade, citando ainda a questão de detenção e retenção pluvial nas áreas verdes, em
que aponta a recorrente ausência da incorporação do conceito de manejo águas pluviais
nos desenhos e a dependência de uma estrutura convencional de drenagem de águas.
Respondendo aos questionamentos, o senhor. Ricardo Birmann salientou que não há uma
perspectiva de entrega de modais, uma vez que não trata de uma área cercada de
parcelamentos, e sim uma região remanescente. Sobre a inserção de outros usos, esclarece
que incidiria em uma resistência por parte dos ocupantes da área, corroborando com a
sugestão de criação de um viário demarcatório ao redor do parcelamento. Com relação a
questão da drenagem e bacias de retenção, afirma que no caso específico não há bacias de
drenagem no local. Após as considerações finais feitas pela Conselheira Sandra Maria
França Marinho, o senhor. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira entrou em
regime de votação para deliberar sobre o processo em epígrafe. Em seguida, informou que
se ausentaria da reunião por motivos de agenda, retornando posteriormente. A Secretaria-
Executiva da SEDUH, Conselheira. Giselle Moll Mascarenhas, assumiu a condução dos
trabalhos, fazendo o registro de 16 votos favoráveis dos conselheiros representantes do
poder público, 16 votos favoráveis dos membros representantes da sociedade civil,
nenhum voto de abstenção e um voto contrário, do representante do IAB/DF. Declarando
aprovado o projeto constante no processo 0429-000133/2017, que

PÁGINA 13 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 156, QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2021

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

Usuario
Realce



trata de Projeto Urbanístico referente ao Parcelamento Adicional Vinculado denominado
Império dos Nobres - Etapa IV, por 32 votos favoráveis, na forma do voto e relato
apresentados. Ato contínuo, retornou ao Item 2. Apresentação SEMA: Sistema Distrital de
Informações Ambientais – SISDIA: A Conselheira Maria Silvia Rossi deu início a
apresentação do Sistema Distrital de Informações Ambientais, sendo esta uma plataforma
que armazena, atualiza e compartilha, de maneira integrada e segura, dados espaciais
ambientais de todo o DF, reunindo informações ambientais produzidas por diversos
órgãos governamentais distritais, auxiliando tecnicamente o planejamento e a gestão do
território, contando com uma futura parceria com o Sistema Eletrônico de Informações -
SEI-GDF e o detalhamento das fases de implementação. Com os objetivos de reunir
informações sobre água, ar, solo, fauna e flora, consolidar dados ambientais gerados pelo
poder público e por empreendedores privados no âmbito dos processos autorizativos e
disponibilizá-los de forma pública e acessível, incorporar dados e informações ambientais
relevantes e a validadas produzidas pelas instituições superiores de ensino e pesquisa e/ou
órgãos do Governo Federal, e promover eficiência e celeridade ao licenciamento
ambiental, bem como efetividade ao monitoramento, controle e fiscalização do território,
entre outros. Em seguida, a senhora. Mariana Santos fez a apresentação de informações
adicionais sobre o site do SISDIA. Após esclarecimentos complementares sobre o sistema,
o. Secretário de Estado, senhor Mateus Leandro de Oliveira retomou a condução dos
trabalhos, dando continuidade à ordem da pauta, passou imediatamente ao Subitem 3.2
Processo 00390-00005570/2020-83 Interessado: Novo Terminal de Obras de
Infraestrutura e Administração S/A Assunto: Solicitação de Desdobro de Lote situado no
Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, Trecho 04, Lote 6/6, Região Administrativa
do Plano Piloto - RA I. Relator: Janaína de Oliveira Chagas – Membro Suplente – SO/DF:
O senhor. Luiz Antônio Reis, representante do Novo Terminal de Obras de Infraestrutura
e Administração S/A, iniciou a apresentação contextualizando que trata-se de um projeto
para desdobro de lote, situado na Região Administrativa de Brasília – RA I, registrado no
Cartório de 1º Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula de n°
151.405, com área total de 68.691,67m². Em seguida, apresentou as legislações
pertinentes, destacando não haver pontos de desconformidade, e apresentou a proposta de
subdivisão em quatro lotes, de forma a atender os requisitos urbanísticos. A Conselheira
Janaína de Oliveira Chagas representante da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura
do Distrito Federal - SODF, deu continuidade a apresentação explicando que os quatro
lotes resultantes possuem as seguintes áreas: lote 01 com área de 17.311,91 m², lote 02
com área de 17.586,69 m², lote 03 com área de 17.583,96 m² e lote 04 com área de
16.209,11 95 m², totalizando a área original de 68.691,67 m². Salientou que o lote em
questão não possui edificação construída, não havendo processo administrativo junto à
Central de Aprovação de Projetos – CAP, determinações da LC 950/2019 para unidades
imobiliárias sem edificação, informa que o parecer da COPAG ressalta que as exigências
relativas à documentação inicial apresentada e aos projetos urbanísticos foram atendidas.
Submetido à apreciação da Subsecretaria do Conjunto Urbanístico de Brasília - SCUB, a
Diretoria de Gestão do Conjunto Urbanístico de Brasília Área 1 - DIGEB-I manifestou-se:
“Os dispositivos indicados no PPCUB para o SMAS permitem a utilização do instrumento
do desdobro para o Setor, prevendo uma superfície mínima de 10.000m² para os lotes
resultantes do desdobro”. Quanto a análise do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN, destacou que o projeto de desdobro encontra-se na Macroárea B,
Zona de Preservação, e de acordo com a Portaria 166/2016, em seu Artigo 85, infere na
isenção de aprovação. Conclusão e voto: Em face à documentação apresentada e,
considerando o atendimento as legislações pertinentes, concluiu-se pela viabilidade da
solicitação de desdobro apresentada para o Lote 6/6, Trecho 04 do Setor de Múltiplas
Atividades Sul - SMAS da Região Administrativa do Plano Piloto – RA-PP. Com base nas
análises e conclusão apresentadas no relatório, votou favoravelmente a aprovação da
operação de desdobro do lote considerado. Não havendo inscrições para discussão da
matéria, o senhor. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira entrou em regime de
votação para deliberar sobre o projeto constante do subitem 3.2 da pauta. Fez o registro de
16 votos favoráveis dos conselheiros representantes do poder público, 16 votos favoráveis
dos membros representantes da sociedade civil, um voto de abstenção do representante da
OAB, e nenhum voto contrário, declarando aprovado o projeto constante do processo
00390-00005570/2020-83, que trata da solicitação de desdobro de Lote situado no Setor
de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, Trecho 04, Lote 6/6, Região Administrativa do
Plano Piloto - RA I, por 32 votos favoráveis, na forma do voto e relato apresentados. Ato
contínuo, prosseguiu ao Subitem 3.3 Processo nº 0111-000883/2011 Interessado:
TERRACAP Assunto: Projeto de parcelamento do solo denominado Polo Logístico do
Recanto das Emas e Centro Urbano do Setor Habitacional Parque das Bênçãos, situado na
Região Administrativa do Recanto das Emas. Relatores: José Eduardo Pereira Filho -
Membro Titular – SDE, Ruth Stéfane Costa Leite - Membro Titular - PRECOMOR/DF: O
Conselheiro José Eduardo Pereira Filho fez sua fala introdutória, agradecendo o apoio
técnico da senhora Bianca Ilha Pereira, da senhora. Ruth Stéfane Costa Leite e do Sr.
Hamilton Lourenço Filho, presidente da Companhia Imobiliária de Brasília –
TERRACAP, para composição do relato. Em seguida, a senhora Bianca Ilha Pereira
iniciou a apresentação do projeto, que teve início em 2008, integrando o Programa de
Apoio ao Empreendimento Produtivo (PRÓ-DF II), visando: Proposição de áreas
destinadas à indústria e comércio de médio e grande porte; Encerrar o vazio urbano entre
Samambaia e Recanto das Emas. Poligonal do Polo Logístico Trecho 1, que após acordo
entre SEGETH e TERRACAP foi incorporada à área do Centro Urbano Parque das
Bençãos, para garantir a conexão com as Etapas 1 e 2 do S. H. Parque das Bênçãos,
registradas em cartório. Apresentou também os objetivos do projeto, a saber: Fortalecer o
comércio e a economia; Estimular a geração de renda e emprego nas Regiões
Administrativas próximas ao parcelamento; Atender as demandas por área para comércio

do tipo atacadista no Distrito Federal; Reduzir o tráfego de veículos pesados no Distrito
Federal; Criar uma via de integração entre Samambaia e Recanto das Emas; e Ofertar lotes
urbanizados e regularizados. Quanto a situação fundiária salienta que toda a poligonal
encontra-se em terras desapropriadas, transferidas e incorporadas ao patrimônio da
TERRACAP. Com relação as consultas às Concessionárias, informou que quanto a
Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP há interferência de rede, e o
empreendedor elaborará projeto de drenagem. Da parte da Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal - CAESB, foi verificada interferência de rede de esgoto, e o
fornecimento de água será viável em 2021, já o atendimento de esgoto será possível após
as obras de ampliação/ melhorias na ETE Melchior. Quanto a Companhia Energética de
Brasília - CEB, possui interferência de redes e há capacidade de atendimento. No tocante
as soluções de infraestrutura, a NOVACAP determinou que o sistema de drenagem é
independente, com quatro lançamentos com detenção (qualidade e quantidade) no Córrego
Estiva/ Bacia Hidrográfica do Rio Corumbá, previstos à jusante do S. H. Parque das
Bênçãos. Havendo a outorga prévia da Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, para o lançamento de águas pluviais
em quatro pontos de descarga no córrego Estiva, na Bacia Hidrográfica do rio Corumbá.
Em relação a CEB, há a indicação da criação de faixa de servidão dentro dos limites da
unidade imobiliária na área que interfere com a rede de alta tensão; O empreendimento
será atendido com a construção de aproximadamente 8,5 quilômetros de cabos protegidos,
desde a Subestação Samambaia Oeste até o ponto de entrega; Traçado para fornecimento
de energia elétrica, com possível lançamento próximo à interseção da BR 060 com a
EPCT. Junto a CAESB, no que diz respeito a água, informa que o parcelamento será
atendido pelo Sistema Produtor Corumbá, com funcionamento previsto para final de 2021;
O sistema de abastecimento deverá utilizar o Centro de Reservação do Recanto das Emas.
No que tange a rede de esgoto, explicita que o sistema de esgotamento sanitário será em
sistemas individuais tipo fossa sumidouro nos primeiros três anos do empreendimento;
Após melhorias operacionais, a ETE Melchior receberá os efluentes do parcelamento, que
contará com o sistema completo de coleta de esgotos e uma estação elevatória. Quanto ao
IPHAN, afirma que o parecer do Instituto considerou satisfatório os trabalhos realizados
no âmbito do relatório final do Projeto de Prospecção do Patrimônio Arqueológico e
Cultural da Área de Influência Direta do Polo Logístico - Recanto das Emas - RA XV para
fins de obtenção de Licença de Instalação e de Operação. Com relação ao Departamento
de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF, informa que as diretrizes, indicadores,
parâmetros e outras definições de mobilidade e de operação do trânsito fazem parte dos
atributos da infraestrutura viária no projeto urbanístico, cuja aprovação é responsabilidade
do órgão gestor do planejamento urbano e territorial do Distrito Federal (atual SEDUH).
Ao DETRAN compete a análise e aprovação do projeto de sinalização. Comunica que o
parecer da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, anui com o projeto
urbanístico, uma vez que preserva a distância de 40m a partir do eixo do canteiro central,
respeitando os limites da faixa de domínio da BR 060, e não há invasão da faixa não
edificante, considerando 15m a partir da faixa de domínio. Quanto ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER-DF, explicita que o relatório foi baseado
na análise do Relatório de Impacto Sobre os Sistemas de Trânsito e Transporte – RISTT,
com condicionantes apontadas pelo Departamento, como a ligação do Recanto das Emas
ao Núcleo Bandeirante; Corredor BRT - Eixo Sudoeste, corredor de ligação Eixo Sul/Eixo
Sudoeste; Implantação de áreas de integração do sistema de transporte entre o metrô e a
DF-075; Adequações geométricas e de sinalização nas interseções; Av. Leste de
Samambaia x BR-060 x DF-001; DF-001 x Av. Recanto das Emas x Acesso Riacho
Fundo II; Implantação de calçadas ao longo do sistema viário projetado para o
empreendimento; Implantação de ciclovias ao longo do sistema viário projetado para o
empreendimento que visem integração com a malha cicloviária em implantação. A
Secretaria de Transporte e Mobilidade - SEMOB-DF, informa que trata da implantação
dos corredores de transporte público, em especial no Eixo Sudoeste e a ligação Eixo
Sul/Eixo Sudoeste; Com atendimento aos acréscimos de demanda apontados no RISTT;
Corredor Sudoeste: Em fase de adequação e conclusão do Projeto Executivo de
Engenharia e EIA/RIMA – PBA’S por empresa contratada pelo DER/DF; Está projetada
uma Estação de Embarque/Desembarque de passageiros e uma passarela para travessia da
via DF 001, na altura do empreendimento; Transporte público no Distrito Federal, sendo a
modalidade na qual a empresa responsável por atender a região onde se insere o
parcelamento terá a obrigação contratual de atender a demanda atual e futura, quer seja
através da ampliação da oferta atual ou através da criação de novas linhas. Necessário
apresentar projeto adequado para o atendimento das demandas de viagens por modo não
motorizado; Há viabilidade de atendimento pelo Sistema de Transporte Público Coletivo
do Distrito Federal – STPC/DF. No que diz respeito ao Plano Diretor, declara que a área
está inserida na Zona Urbana Consolidada - ZUC; Caracterizada por áreas
predominantemente urbanizadas ou em processo de urbanização; Devem ser
desenvolvidas as potencialidades dos núcleos urbanos; Deve ser incrementada a dinâmica
interna e favorecida a integração com áreas vizinhas. O Polo Logístico desenvolve-se na
área de desenvolvimento econômico do PDOT/2009, inserida parcialmente na Área
Econômica denominada Polo Atacadista como “a implantar”. O Centro Urbano encontra-
se contemplado na estratégia A 31 de oferta habitacional do PDOT 2009. No item
referente a condicionantes ambientais, que trata do Zoneamento Ecológico-Econômico –
ZEE/DF, em uma Subzona de Dinamização Produtiva com Equidade 2; Destinada à
integração dos núcleos urbanos no eixo sudoeste-sul; Consolidação de centralidades
urbanas; Qualificação urbana; Atividades: N3 – comércio, serviços e institucional; N4 –
exploração do potencial logístico; N5 – transformação de matérias primas com serviços
tecnológicos em polos ou distritos. Quanto aos riscos ecológicos colocalizados, informa
que a maior porção do projeto situa-se em alto risco de:
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Contaminação de subsolo; Recarga de aquífero; A área próxima ao córrego apresenta
também alto risco de perda de cerrado nativo. No tocante às diretrizes ambientais, pontua
que não é permitida a remoção do cerrado nativo na área de alto risco; Não é
recomendável a implantação de usos com alto potencial poluidor; Deve-se preferir o
sistema de esgotamento sanitário através de rede de coleta e tratamento; Lotes com
maiores dimensões e maiores permeabilidades de solo; e adotar estratégias para recarga
artificial de aquífero. Das diretrizes urbanísticas, o uso e ocupação do solo com base nas
macrodiretrizes do PDOT/2012 e nos aspectos socioeconômicos e ambientais da região;
com a portaria nº 59, de 27 de maio de 2020, passa a equivaler ao ETU. ZONAS: Zona A:
vocação para uso residencial; Zona B: uso de comércio, serviços, industrial e institucional;
Centralidade: destinada à atividades que promovam a atratividade de pessoas e o encontro
social – comércios, institucionais e uso misto. Quanto ao projeto urbanístico, salienta que a
poligonal de projeto contempla 97 unidades imobiliárias, apresentando, em seguida, o
quadro expositivo dos Parâmetros de Uso do Solo. Expôs ainda informações sobre a
densidade populacional, e quanto ao sistema viário, informa que incide sobre a poligonal
do projeto com uma estratégia de estruturação do sistema viário prevista no PDOT/2009,
sendo um anel de atividades de Samambaia - Recanto das Emas – Riacho Fundo II;
Diretrizes para a Rede Estrutural de Transporte Coletivo e Áreas Econômicas. Apresentou
o detalhamento da estrutura do sistema viário: Avenida L-O que atravessa a área
paralelamente a BR-060, com duas pistas de tráfego de 10,5m e canteiro central de 20m,
faixa de desaceleração e raio de giro interno de 8,00 metros nos retornos; Avenida N-S
com características semelhantes que conecta o Polo Logístico ao Centro Urbano, e, por sua
vez, ao S. H. Parque das Bênçãos, os acessos do parcelamento, a ampla rede cicloviária,
com ciclovias segregadas nas vias de atividades, de circulação, e de circulação de
vizinhança 1, e calçadas compartilhadas nas vias de circulação de vizinhança 2; Salienta
que todas as vias contam com calçadas para pedestres, com medidas que atendem aos
normativos vigentes. O Conselheiro José Eduardo Pereira Filho passou a leitura do voto, e
ante o exposto, os conselheiros relatores votaram pela aprovação do parcelamento do solo
denominado Polo Logístico do Recanto das Emas e Centro Urbano do Setor Habitacional
Parque das Bênçãos, situado na Região Administrativa do Recanto das Emas, nos exatos
termos constantes no relatório e das condicionantes apresentadas pelos órgãos e
concessionarias de serviços públicos do Distrito Federal, tendo em vista a verificação pela
autoridade competente de que estão atendidas as diretrizes e parâmetros estabelecidos no
PDOT/ 2009 e demais parâmetros técnicos e requisitos legais relativos ao parcelamento do
solo. A Conselheira Ruth Stéfane Costa Leite enalteceu o empenho da Secretaria e equipe,
na resolução de questões habitacionais, em especial os trabalhos realizados pelas mulheres
que compõem a SEDUH. Em seguida, o senhor. Secretário de Estado de Habitação Mateus
Leandro de Oliveira franqueou a palavra para manifestações. A Conselheira Gabriela de
Souza Tenório teceu comentários com relação ao desenho urbano, ressaltando a
preocupação com a conexão viária em áreas pré-existentes, entretanto, reitera suas
colocações sobre a adoção de fachadas cegas e a insegurança gerada por este tipo de
desenho. O Conselheiro Guilherme de Vasconcelos de Morais, Federação dos Inquilinos
do Distrito Federal - FID/DF, externou os agradecimentos à SEDUH pelo empenho na
pauta habitacional e a atenção para com os movimentos sociais. A Conselheira Maria
Silvia Rossi pontuou a ausência da diversificação da base produtiva no Distrito Federal,
afirmando ser necessário descentralizar a criação de emprego para além do centro da
capital, ampliando as vagas formais nas diversas regiões administrativas de Brasília, em
especial no que tange ao polo logístico, ressaltando a necessidade de investir no
desenvolvimento da infraestrutura local para fomentar um plano estruturante que vise
impulsionar economicamente o eixo Brasília-Anápolis-Goiânia. O Conselheiro Wilde
Cardoso Gontijo Junior sugestionou uma análise da Terracap sobre a possibilidade do
desdobro dos lotes que não tem duas frentes. Quanto a interligação do setor com
Samambaia, propôs que seja realizada uma análise para a implementação de alguma
solução para um cruzamento adjacente à área da poligonal. A senhora Bianca Ilha Pereira
prestou os esclarecimentos, afirmando que a adoção de duas frentes se deu em razão aos
usos adotados, separando os acessos de carga e descarga, de veículos comuns. Informou
que pode ser feito o estudo de viabilidade quanto ao cruzamento, destacando que a área em
questão está fora da poligonal do projeto. Não havendo mais inscrições, o senhor.
Secretário de Estado de Habitação Mateus Leandro de Oliveira entrou em regime de
votação para deliberar sobre o projeto em epígrafe. Registrou, em seguida, 16 votos
favoráveis dos conselheiros representantes do poder público, 15 votos favoráveis dos
membros representantes da sociedade civil, um voto de abstenção, do representante da
Terracap na condição de interessado, e nenhum voto contrário, proclamando o resultado
pela aprovação do projeto parcelamento do solo denominado Polo Logístico do Recanto
das Emas e Centro Urbano do Setor Habitacional Parque das Bênçãos, situado na Região
Administrativa do Recanto das Emas, por 31 votos favoráveis, na forma do voto e relato
apresentados. O Conselheiro Guilherme de Vasconcelos de Morais colocou a Federação
dos Inquilinos do Distrito Federal à disposição para auxiliar nas discussões habitacionais
referente aos parcelamentos da RA do Recanto das Emas. 3.4. Processo 00390-
00007593/2019-99 Interessado: SCUB/SEDUH. Assunto: Projeto de Lei Complementar -
PLC para definição dos parâmetros urbanísticos do Lote 1 do Setor Cultural Sul – SCTS,
do Edifício Touring Club, da Região Administrativa do Plano Piloto – RA I. Relatores:
Wilde Cardoso Gontijo Junior – Membro Titular - RODAS DA PAZ, Gabriela de Souza
Tenório – Membro Titular - FAU/UnB: Postergado. Passou ao Item e Subitem 4.
Processos para Distribuição: 4.1. Processo 0390-000635/2009 Interessado: Maria das 
Graças Fontes Assunto: Parcelamento do Solo Urbano denominado Parque dos 
Pinheiros, gleba matrícula nº 14.892, do 2º Cartório de Registro de Imóveis, com área 
de 10ha 48a 83ca, localizada no Setor Habitacional Estrada do Sol na Região 
Administrativa do Jardim Botânico – RA

XXVII: Definida a relatoria do processo sob responsabilidade do Conselheiro Celestino
Fracon Junior, representante da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do
Distrito Federal – ADEMI/DF. Prosseguiu ao Subitem 4.2. Processo 00390-
00002914/2019-69 Interessado: Lance Construções e incorporações LTDA. Assunto:
Parcelamento do Solo Urbano - Setor Habitacional Arapoanga - Etapa 3, área
parcelamento novo, consubstanciado nos projetos de urbanismo URB 144/2009 e URB
145/2009, com áreas de 35,52 ha e 36,88 ha, respectivamente, objeto de 32 matrículas,
localizadas na Região Administrativa de Planaltina - RA VI: Definida a relatoria do
processo sob responsabilidade da Conselheira Renata Florentino de Faria Santos. Avançou
ao Subitem 4.3. Processo 0390-00002955/2018-74 Interessado: LTM incorporações e
negócios imobiliários EIRELI-ME Assunto: Parcelamento do Solo Urbano denominado
Alameda Nossa Senhora de Fátima, gleba matrícula nº 19.585 (2º CRI) com área de 02ha
12a 55ca, localizada no Setor Habitacional Tororó - SHTo, na Região Administrativa
Jardim Botânico, RA-XXVII: Definida a relatoria do processo sob responsabilidade da
Conselheira Gabriela de Souza Tenório. Quanto ao Subitem 4.4. Processo 00111-
00009682/2018-41 Interessado: Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP
Assunto: Parcelamento urbano para a Área de Parcelamento Futuro definida no Projeto de
Urbanismo URB-047/12, inserida na poligonal do parcelamento do solo denominado
Paranoá Parque, na Região Administrativa do Paranoá - RA VII: Definida a relatoria do
processo sob responsabilidade da Conselheira da Giselle Moll Mascarenhas, representante
da SEDUH. Item 5. Assuntos Gerais. Não havendo tempo hábil para finalização dos
assuntos constantes da pauta, o Secretário de Estado Mateus Leandro de Olive informou
que seria convocada reunião específica para tratar do item restante. Passou ao Item 6.
Encerramento: A Centésima Octogésima Quinta Reunião Ordinária do CONPLAN foi
suspensa pelo Presidente em Exercício, senhor Mateus Leandro de Oliveira, agradecendo
a presença de todos. Ata aprovada na 186ª Reunião Ordinária realizada no dia 12 de
agosto de 2021, em sessão pública virtual. GISELLE MOLL MASCARENHAS, Suplente
- SEDUH; RENATO OLIVEIRA RAMOS, Suplente - CACI; RUCHELE ESTEVES
BIMBATO, Suplente - SEEC; MARÍLIA CARVALHO PEREIRA, Suplente - SERINS;
MARIA SILVIA ROSSI, Suplente - SEMA; JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO,
Titular - SDE; JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SODF; LUIZ FELIPE
CARDOSO DE CARVALHO, Suplente - SEMOB; BARTOLOMEU RODRIGUES DA
SILVA, Titular - SECEC; HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente - TERRACAP;
SANDRA MARIA FRANÇA MARINHO, Suplente - CODHAB; RENATA
FLORENTINO DE FARIA SANTOS, Suplente - CODEPLAN; CRISTIANO
MANGUEIRA DE SOUSA, Titular - DF LEGAL; CLAUDIO JOSÉ TRINCHÃO
SANTOS, Titula - IBRAM; VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA, Suplente - SEGOV;
BRUNO ERICKY FRANCISCO ALVIM DE OLIVEIRA, Suplente - SEPE; WILDE
CARDOSO GONTIJO JUNIOR, Titular - RODAS DA PAZ; RENATO SCHATTAN,
Suplente - IAB/DF; GABRIELA DE SOUZA TENÓRIO, Titular - FAU/UnB; JULIA
TEIXEIRA FERNANDES, Titular - CAU/DF; MARA DOS SANTOS MEURER, Titular
- FNE; 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, Suplente - PRECOMOR; DANIEL BITTENCOURT
ALVES DE LIMA, Titula - UNICA/DF; GUILHERME DE VASCONCELOS DE
MORAIS, Titular - FID/DF; DORIENE GONÇALVES DA SILVA, Titular - FNE;
JAIRO DO NASCIMENTO SARAIVA, Titular - ASSINC DF/RM; TARCIZIO DINOÁ
MEDEIROS, Titular - IHG/DF; RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO, Titular -
OAD/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR, Titular - FIBRA. MATEUS LEANDRO DE
OLIVEIRA, Secretário de Estado, Presidente - Em exercício.

ATA DA 2ª SESSÃO DA 185ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Às nove horas do dia vinte e dois do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, via vídeo
conferência, conforme disposto no art. 2 do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021,
foi iniciada a segunda sessão da Centésima Octagésima Quinta Reunião Ordinária do
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN), pelo
Secretário de Habitação, Senhor Mateus Leandro de Oliveira, que neste ato substitui
Excelentíssimo Conselheiro 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. Informes do Presidente; 2. Processos para
Deliberação: 2.1. Processo 00390-00007593/2019-99. Interessado: SCUB/SEDUH.
Assunto: Projeto de Lei Complementar - PLC para definição dos parâmetros urbanísticos
do Lote 1 do Setor Cultural Sul – SCTS, do Edifício Touring Club, da Região
Administrativa do Plano Piloto – RA I. Relatores: Wilde Cardoso Gontijo Junior –
Membro Titular - Rodas da Paz, Gabriela de Souza Tenório – Membro Titular -
FAU/UnB. 2.2. Processo 00111-00009682/2018-41. Interessado: Companhia Imobiliária
de Brasília – TERRACAP. Assunto: Parcelamento urbano para a Área de Parcelamento
Futuro definida no Projeto de Urbanismo URB-047/12, inserida na poligonal do
parcelamento do solo denominado Paranoá Parque, na Região Administrativa do Paranoá -
RA VII. Relatora: Giselle Moll Mascarenhas – SEDUH. 3. Assuntos Gerais. 4.
Encerramento. Passou imediatamente ao Item e Subitem 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura
dos trabalhos: Deu início a reunião, cumprimentando a todos. Quanto ao Subitem 1.2.
Verificação do quórum: Verificado como suficiente. Prosseguiu ao Subitem 1.3. Informes
do Presidente: O Sr. Secretário de Estado iniciou os informes prestando homenagem à
Senhora Eliete Góes, pelos trabalhos exercidos à frente da Assessoria Técnica de Órgãos
Colegiados – ASCOL, que deixará o cargo. A Senhora Eliete Góes proferiu os
agradecimentos a todos os conselheiros, à equipe da ASCOL, à Secretária-Executiva da
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