
– IAB/DF; GABRIELA DE SOUZA TENÓRIO, Titular - 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, Titular - SRDF; RUTH

STÉFANE COSTA LEITE, Titular - PRECOMOR/DF; JÚNIA MARIA BITTENCOURT

ALVES DE LIMA, Suplente – ÚNICA/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; JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR, Titular - FIBRA/DF.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

Presidente em Exercício

ATA DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Às nove horas e treze minutos do dia dez do mês de março 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

Centésima Nonagésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Planejamento

Territorial e Urbano do Distrito Federal (CONPLAN), pelo Senhor Mateus Leandro de

Oliveira, Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e

Habitação do Distrito Federal – SEDUH, que neste ato substitui o Excelentíssimo Senhor,

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, contando com a presença dos

conselheiros relacionados ao final desta ata, para deliberar sobre os assuntos constantes

da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2.

Verificação do quórum; 1.3. Informes do Presidente; 1.4. Apreciação e Aprovação da Ata

da 83ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 24/02/2022; 2. Processos para

Deliberação: 2.1. Processo 00111-00003038/2020-84. Interessado: TERRACAP.

Assunto: Solicitação de desdobro de Lote registrado no Setor Habitacional Vicente Pires,

Trecho 3, Quadra EPTG 04, Conjunto 04, Área Especial nº 02, localizado na Região

Administrativo de Vicente Pires. Relator: Guilherme de Vasconcelos de Morais – FID.

2.2. Processo 00111-00006398/2020-38. Interessado: TERRACAP. Assunto: Alteração

de parcelamento, lotes 02, 04, 06, 08 e 10, localizados na Via NM 12-A da QNM 12, na

Região Administrativa da Ceilândia – RA IX. Relatora: Janaína de Oliveira Chagas –

SODF. 2.3. Processo 00390-00005367/2020-15. Interessado: Urbanizadora Paranoazinho

S.A. Assunto: Alteração de Parcelamento, Loteamento Recanto Real, Região

Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI. Relator: Valmir Lemos de Oliveira –

SEGOV. 2.4. Processo 0030-002458/1992. Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A.

Assunto: Regularização do parcelamento denominado Petrópolis, localizado na Área de

Regularização de Interesse Específico - Arine Contagem I, Setor Habitacional Contagem,

na Região Administrativa Sobradinho II. Relatoras: Júnia Maria Bittencourt Alves de

Lima – UNICA-DF e Maria Silvia Rossi – SEMA. 2.5. Processo 00390-00004976/2019-

13. Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A. Assunto: Projeto urbanístico do

parcelamento denominado Vila Rosada, localizado na Área de Regularização de Interesse

Específico - Arine Contagem I, no Setor Habitacional Contagem, na Região

Administrativa Sobradinho II. Relatoras: Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima –

ÚNICA-DF e Maria Silvia Rossi – SEMA. 2.6. Processo 0030-017318/1992. Interessado:

Urbanizadora Paranoazinho S.A. Assunto: Projeto urbanístico de regularização do

parcelamento denominado Residencial Versales, localizado na Arine Contagem I, no

Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II - RA XXVI.

Relatoras: Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima – UNICA-DF e Maria Silvia Rossi –

SEMA. 2.7. Processo 049-000435/2017. Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A.

Assunto: Projeto urbanístico de regularização do parcelamento denominado Residencial

Bem Estar, localizado no Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa

Sobradinho. Relatoras: Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima – UNICA-DF e Maria

Silvia Rossi – SEMA. 2.8. Processo 00390-00003083/2018-61. Interessado: Neves e

Rodrigues Espaço para Eventos LTDA-ME. Assunto: Parcelamento do solo denominado

Chácara São José, a ser realizado em gleba objeto da matrícula nº 17.434 (7º CRI), com

área de 03ha 52a 49ca, localizada na DF150 - km 4, na Região Administrativa de

Sobradinho II - RA XXVI. Relator: Jesuino de Jesus Pereira Lemes – SDE. 3. Processos

para Distribuição: 3.1. Processo 0134-001089/1991; Interessado: Urbanizadora

Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto urbanístico referente à regularização do

parcelamento denominado Vila Verde, localizado no Setor Habitacional Contagem, na

Região Administrativa de Sobradinho. 3.2. Processo 0134-000117/1992; Interessado:

Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto urbanístico referente à regularização

do parcelamento denominado Residencial Morada, localizado no Setor Habitacional

Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II. 3.3. Processo 0250-000649/2001;

Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto urbanístico referente à

regularização do parcelamento denominado Residencial Boa Sorte, localizado no Setor

Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II. 3.4. Processo 00390-

00007376/2019-07; Interessado: Residencial Shalon, Síndico José Altair Blanco;

Assunto: Projeto urbanístico referente à regularização do parcelamento denominado

Residencial Shalon, localizado no Setor Habitacional Tororó,

na Região Administrativa do Jardim Botânico. 3.5. Processo 00392-

00012050/2020-71; Interessado: CODHAB; Assunto: Projeto Urbanístico referente

à Regularização do parcelamento denominado ARIS Vida Nova, localizado na

Área de Regularização de Interesse Social - ARIS - Vida Nova, na Região

Administrativa Samambaia - RA XII. 3.6. Processo 00390-00003152/2018-37;

Interessado: SEDUH; Assunto: Projeto de requalificação urbana das Quadras 1 e 2

do Setor Bancário Sul – SBS. 4. Assuntos Gerais. 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: Verificado como suficiente.

Prosseguindo ao Subitem 1.3. Informes do Presidente: O Sr. Secretário de Estado

Mateus Leandro de Oliveira informou que, nessa semana, foi realizada uma

reunião presencial com a diretoria da NOVACAP a pedido de alguns conselheiros

do CONPLAN, na qual foram apresentadas as questões levantadas nas reuniões

desse Conselho, principalmente, sobre a preocupação com os novos parcelamentos

do solo aprovados na região da DF-140. Relatou que o Presidente da NOVACAP,

Sr. Fernando Rodrigues Ferreira Leite, explanou que há uma série de estudos que

estão sendo realizados para acomodar o dimensionamento das redes. Comunicou

que a primeira reunião da Câmara Temática do CUB será realizada no dia 11 de

março de 2022, às 9h, presencialmente. O Conselheiro Persio Marco Antonio

Davison parabenizou pela iniciativa de propiciar participação motivadora da

sociedade civil, salientando que a instalação das Câmaras Temáticas vem

exatamente nesse sentido. Observou que as inconsistências de informações que

ocorrem no âmbito do debate da sociedade é consequência da incapacidade de

percepção dos espaços abertos para informação e debate. Sugeriu que também

fosse aberta a oportunidade também de participação por videoconferência, uma vez

que beneficiará muito para uma discussão mais efetiva. O Sr. Secretário de Estado

Mateus Leandro de Oliveira esclareceu que as Câmaras Temáticas possuem tema

de grande complexidade e as suas reuniões serão restritas às entidades do

CONPLAN, destacando que as reuniões presenciais possuem objetivo único de

trazer uma dinâmica efetiva para o debate. Em seguida, passou ao Subitem 1.4.

Apreciação e Aprovação da Ata da 83ª Reunião Extraordinária, realizada no dia

24/02/2022: Não havendo retificações ao seu conteúdo, a respectiva ata foi

considerada aprovada. Procedeu a discussão do Item 2. Processos para

Deliberação: 2.1. Processo 00111-00003038/2020-84. Interessado: TERRACAP.

Assunto: Solicitação de desdobro de Lote registrado no Setor Habitacional Vicente

Pires, Trecho 3, Quadra EPTG 04, Conjunto 04, Área Especial nº 02, localizado na

Região Administrativo de Vicente Pires. Relator: Guilherme de Vasconcelos de

Morais – FID: A Sra. Kelen Borges Alves Della Nina – TERRACAP, iniciou a

apresentação do projeto URB 130/20 – CONPLAN, alteração de projeto – Setor

Habitacional Vicente Pires Trecho III, RA XXX, explicando que o seu objetivo é

alteração do parcelamento para adequação dos lotes às situações fáticas. Relatou

que a área de Intervenção está localizada na EPTG 04, Conj. 04, Área Especial AE

02, situada no Setor Habitacional Vicente Pires Trecho III. Justificativa: o

desdobro do lote Quadra EPTG 04, Conjunto 04, Área Especial 02, visa adequação

do lote às ocupações existentes, Igreja e Loja Maçônica, para continuidade no

processo de regularização da área. Em conformidade com a Lei Complementar nº

950, de 07 de março de 2019, o lote está matriculado em cartório de registro de

imóveis e não há necessidade de abertura de novas vias para a viabilização do

pleito. Assim, considerando os requisitos da Lei Complementar nº 950, de 07 de

março de 2019, o lote, objeto do processo, é passível de desdobramento. Discorreu

sobre a situação existente, explanando que o lote está registrado no Cartório do 3º

Ofício de Registrou de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula nº 351684, do

Cartório do Terceiro Ofício do Registro Imobiliário de Brasília. Informou que está

sendo proposta a criação de cinco lotes: Quadra EPTG 04, Conjunto 04, AE02,

AE04, AE05, AE06 e AE07. Apresentou a comparação entre a URB-RP 066/13 e a

URB 130/20 e elencou as legislações aplicadas ao projeto, especialmente

relacionado ao uso e ocupação do lote. Arrazoou que foi realizada consulta ao

DER, que se manifestou favoravelmente ao desdobro da unidade, porém,

recomendou que, caso ocorra a necessidade de acesso dos lotes desdobrados pela

via marginal da EPTG, deverá ser formalizado novo processo com atendimento à

Instrução Normativa nº 10. Dando sequência, o Conselheiro Guilherme de

Vasconcelos de Morais iniciou a leitura do relato apresentando o seu voto, a saber:

“Pelas razões expedidas no Parecer nº 85/2021

SEDUH/SELIC/SUPAR/COPAG/DIDER, bem como, no despacho do

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER, voto no sentido

de que seja aprovado o Projeto Urbanístico de Desdobro de lote registrado no

Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho III, Quadra EPTG 04, Conjunto 04, Área

Especial 02, na Região Administrativa do Vicente Pires - RA XXX. Processo

Eletrônico SEI-GDF n° 00111-00003038/2020-84, por atender os requisitos

necessários constantes da Lei Complementar nº 950, de 07 de março de 2019, que

dispõe sobre desdobro de lotes, na Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de
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2009, aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal -

PDOT, na Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, aprova a revisão

do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT dá outras

providências e na Portaria n° 37, de 24 de maio de 2021, que estabelece os

procedimentos, no âmbito do órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano

do Distrito Federal, para desdobro e remembramento de lotes e projeções no

território do Distrito Federal”. Abrindo para debate da matéria, a Conselheira

Gabriela de Souza Tenório comentou que sempre terão espaços públicos em que há

lotes encaixados em uma estrutura com lados para outros vizinhos e com fundos

para outros fundos de lotes, o que é muito benéfico para a mobilidade ativa e os

pedestres. Considerou que o lote AE04 ainda ficou muito grande e poderia ser

dividido em dois lotes e que a distribuição de vagas ao longo do sistema viário

seria mais desejada do que o estabelecimento de bolsão de estacionamento que

está previsto. O Conselheiro Hamilton Lourenço Filho observou que poderiam

pensar na possibilidade de alterar o projeto, todavia, explanou que é necessário o

posicionamento da Sra. Kelen Borges que acompanhou diretamente esse projeto. O

Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira ponderou que não há

impedimentos de que o lote AE04 sofra um novo desdobro futuramente caso haja

essa possibilidade de estabelecer lotes menores. Compreendeu que vale refletir

futuramente sobre a possibilidade de estabelecer sempre lotes menores que podem

ser remembrados posteriormente caso seja necessário. Não havendo manifestações

adicionais, entrou em regime de votação para deliberar sobre os processos, em

epígrafe. O Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira proclamou o

resultado de 17 votos favoráveis do Poder Público, 16 votos favoráveis da

Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, totalizando 33 votos

favoráveis. Proclamando o resultado da aprovação do processo de nº 00111-

00003038/2020-84, que trata de solicitação de desdobro de Lote registrado no

Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho 3, Quadra EPTG 04, Conjunto 04, Área

Especial nº 02, localizado na Região Administrativo de Vicente Pires na forma da

apresentação e do relato e voto do conselheiro relator. Em seguida, avançou ao

Subitem 2.2. Processo 00111-00006398/2020-38. Interessado: TERRACAP.

Assunto: Alteração de parcelamento, lotes 02, 04, 06, 08 e 10, localizados na Via

NM 12-A da QNM 12, na Região Administrativa da Ceilândia – RA IX. Relatora:

Janaína de Oliveira Chagas – SODF: A Sra. Bianca Ilha Pereira, Arquiteta

Urbanista da TERRACAP, iniciou a apresentação do Projeto de Alteração URB

185/2020, localizado na QNM 12, Via NM 12-A Ceilândia – RA IX, expondo o

mapa de localização. Explicou que este projeto propõe a alteração dos lotes nº 2,

4, 6, 8 e 10 da Quadra QNM 12 Via NM 12-A, registrados em cartório pela Planta

PR-903/1, cuja demarcação apontou interferência com o sistema viário implantado.

A alteração desses lotes estava sendo tratada em conjunto com diversas áreas do

Centro Urbano da Ceilândia, em outro projeto urbanístico (URB - 099/11), que

corrigiria situações semelhantes. No entanto, para cumprir sentença judicial

referente ao Lote 06, já alienado, optou-se por desenvolver um projeto separado,

que não envolvesse desafetação de área pública. A princípio, pensou-se que a Via

NM 12-A havia sido construída em cima dos lotes, porém, após a digitalização do

projeto registrado, verificou-se erro material nas dimensões laterais e nas áreas dos

lotes em questão, cujas medidas, em escala, não correspondiam às cotas da planta

(onde se lê 43,50m, seria aproximadamente 39m). Em consulta às concessionárias

de serviços públicos, verificaram-se, também, interferências com as redes da CEB

e CAESB. Os lotes objeto deste projeto possuem a seguinte situação fundiária: (i)

Imóvel: QNM QD 12, VIA NM 12-A, LT 02; Matrícula: R-3/7497, Cartório do 6º

Ofício de Registro de Imóveis – DF; Situação: Imóvel pertencente ao patrimônio

da TERRACAP Área: 872,00 m²; (ii) Imóvel: QNM QD 12, VIA NM 12-A, LT 04;

Matrícula: R-1/18.566, Cartório do 6º Ofício de Registro de Imóveis – DF;

Situação: Imóvel pertencente ao patrimônio da TERRACAP Área: 872,00 m²; (iii)

Imóvel: QNM QD 12, VIA NM 12-A, LT 06; Matrícula: Av-13/6693, Cartório do

6º Ofício de Registro de Imóveis – DF; Situação: Imóvel não pertencente ao

patrimônio da TERRACAP Área: 872,00 m²; (iv) Imóvel: QNM QD 12, VIA NM

12-A, LT 08; Matrícula: R-1/6696, Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis –

DF; Situação: Imóvel pertencente ao patrimônio da TERRACAP Área: 872,00 m²;

(v) Imóvel: QNM QD 12, VIA NM 12-A, LT 10; Matrícula: R-1/18.568, Cartório

do 6º Ofício de Registro de Imóveis – DF; Situação: Imóvel pertencente ao

patrimônio da TERRACAP; Área: 792,00 m². A poligonal do projeto está inserida

na Zona Urbana – ZU da Área de Proteção Ambiental – APA do Planalto Central,

criada pelo Decreto Federal s/nº, de 10 de janeiro de 2002. Esta Zona engloba as

áreas urbanas consolidadas e em processo de regularização e tem como objetivo

contribuir com a promoção do uso sustentável da cidade, com a melhoria da

qualidade ambiental urbana. A área encontra-se na Zona Ecológico-Econômica de

Diversificação Produtiva e Serviços Ecossistêmicos - ZEEDPSE e na Subzona de

Diversificação Produtiva e de Serviços Ecossistêmicos 1 - SZSE-1. A poligonal de

projeto encontra-se circunscrita na Macrozona Urbana, em Zona de Uso

Controlado II - ZUUC II. Encontra-se em zona de Densidade Média, condicionada

a uma ocupação entre 50

e 150 habitantes por hectare. Por se tratar de um projeto urbanístico de alteração de

parcelamento registrado cuja área é abrangida pela Lei de Uso e Ocupação do Solo -

LUOS, aprovada por meio da Lei Complementar nº 948/2019, e considerando que o art.

44, inciso I da lei supra estabelece que esses casos deverão “observar as diretrizes

urbanísticas emitidas pelo órgão gestor do planejamento territorial e urbano do Distrito

Federal para a área”, os autos foram encaminhados à SUPLAN/SEDUH para avaliação das

diretrizes aplicáveis para o presente projeto. Em resposta, esclarecendo que os lotes estão

localizados em área já consolidada cuja LUOS já definiu para eles a UOS CSIIR 2, o

projeto foi dispensado da necessidade de elaboração de DIUPE. Com relação ao projeto,

explicou que o limite frontal dos lotes foi posicionado de modo a respeitar a faixa de

servidão necessária para a manutenção das redes da CEB e CAESB. Os lotes 2 e 4,

ocupados pelo TRE-DF, ficaram com 740m² cada, respeitando-se os limites das

edificações existentes. Foi criada uma faixa de servidão de 5m na lateral do lote 2,

autorizada pela CAESB, devido à proximidade com a rede já implantada no local. O lote 6

permaneceu com 872m², conforme projeto anterior, registrado em cartório. Com as

alterações propostas, os Lotes 8 e 10 ficariam com área inferior a 700m² cada, optando-se,

então, pela junção dos dois, resultando em um lote único de 1.335,50m². Com a alteração

dos lotes, houve afetação de 592,50m². Explanou que o projeto não alterou os usos e

parâmetros estabelecidos pela LUOS em relação aos lotes, mantendo o uso para CSIIR 2 -

Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, Industrial e Residencial. Informou sobre a

realização de Audiência Pública no auditório da TERRACAP, no dia 08/12/2021, e

transmitida ao vivo pelo Youtube, visando atender à legislação. Dando sequência, a

Conselheira Janaína de Oliveira Chagas agradeceu pela apresentação, passando a leitura

do seu voto, a saber: “Voto pela aprovação do projeto urbanístico de alteração de

parcelamento registrado dos imóveis localizados na QNM Quadra 12 Via MN 12-A lotes

02, 04, 06 e 08 na Região Administrativa de Ceilândia – RA IX, nos exatos termos

constantes no relatório, 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, submetendo-se à

deliberação desse Conselho”. Abrindo para discussão da matéria, o Sr. Secretário de

Estado Mateus Leandro de Oliveira parabenizou a iniciativa da TERRACAP de resolver

situações pontuais. A Conselheira Gabriela de Souza Tenório parabenizou pela

apresentação e solicitou esclarecimentos sobre os motivos da união dos dois últimos lotes.

Em resposta, a Sra. Bianca Ilha Pereira esclareceu que optaram por manter o padrão dos

lotes da área em cerca de 700m², além de considerar o coeficiente de aproveitamento de

seis. Não havendo manifestações adicionais, entrou em regime de votação para deliberar

sobre o processo, em epígrafe. O Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira

proclamou o resultado de aprovação de 16 votos favoráveis do Poder Público, 17 votos

favoráveis da Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, totalizando

33 votos favoráveis. Proclamando o resultado da aprovação do processo 00111-

00006398/2020-38; que trata de alteração de parcelamento, lotes 02, 04, 06, 08 e 10,

localizados na Via NM 12-A da QNM 12, na Região Administrativa da Ceilândia – RA

IX, na forma do relato e voto da conselheira relatora. Em seguida, passou-se ao Subitem

2.3. Processo 00390-00005367/2020-15. Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A.

Assunto: Alteração de Parcelamento, Loteamento Recanto Real, Região Administrativa de

Sobradinho II - RA XXVI. Relator: Valmir Lemos de Oliveira – SEGOV: A Sra. Thaynã

Figueiredo Reis de Castro, Arquiteta Urbanista da Urbanizadora Paranoazinho, iniciou a

apresentação do Projeto de Alteração do Loteamento Recanto Real explanando que possui

o objetivo de cumprir a decisão judicial de inclusão do Lote 7 do Conjunto 2 da Quadra 2

no parcelamento Recanto Real. Na aprovação do parcelamento, o referido lote foi excluído

do processo de regularização fundiária do condomínio por estar em área com declividade

superior à permitida por lei para loteamento do solo. No entanto, foi elaborado laudo

técnico validado pelo Instituto Brasília Ambiental – IBRAM-DF, que alegou que o lote em

questão não está em APP, nem em área com declividade superior a 30%, viabilizando,

portanto, a sua regularização. Explicou sobre a situação atual e fundiária do lote e arrazoou

que foram realizadas consultas às concessionárias de serviços públicos, tendo como

resposta: (i) NOVACAP: O projeto executivo de pavimentação foi elaborado por empresa

contratada pela interessada e está em processo de aprovação pela NOVACAP no processo

SEI-GDF nº 0011200030419/2021-99. Já o projeto de drenagem do parcelamento ainda se

encontra em fase de elaboração pela empresa contratada. Assim que finalizado, será

protocolado na NOVACAP para sua devida aprovação; (ii) CEB: Não foi necessária a 

elaboração de projetos adicionais para fornecimento de energia no parcelamento 

Recando Real, uma vez que já se encontram em operação; (iii) CAESB – 

Abastecimento de água: Não foi necessária a elaboração de projetos adicionais para o 

abastecimento de água do parcelamento, uma vez que já se encontra em operação; (iv) 

CAESB – Esgotamento sanitário: Não foi necessária a elaboração de projetos 

adicionais para o esgotamento sanitário do parcelamento Recando Real, uma vez que já 

se encontram interligados ao sistema da CAESB; (v) SLU: Não foi necessária a 

atuação do interessado com relação aos resíduos sólidos gerados pelo parcelamento, 

uma vez que o manejo já é feito pelo SLU. As DIUR 08/2018 emitidas pela SEDUH 

abrangem porção territorial de 2.593,00ha, situada entre a Reserva Biológica da 

Contagem e os núcleos urbanos de Sobradinho I e Sobradinho II.O acesso à região se 

faz pelas rodovias BR-020, na porção sul, e pela
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DF-150, que adentra a região e contorna parte do seu limite oeste. Conforme as DIUR e o

PDOT o lote se insere em área classificada como Área de Regularização de Interesse

Específico – ARINE Contagem I. Discorreu sobre os parâmetros urbanísticos

considerados e explanou que a inclusão do lote objeto desse MDE 045/2022 não altera a

densidade do parcelamento Recanto Real apresentada no MDE-RP 005/2011. Os usos do

solo e parâmetros de ocupação das unidades imobiliárias do lote devem respeitar os

mesmos parâmetros definidos para o restante do parcelamento no MDE-RP 005/2011.

Com relação ao cálculo de equipamentos públicos, item 3.2.1 das DIUR 08/2018, a

inclusão do lote não altera os dados apresentados no MDE-RP 005/2011, mantendo,

portanto, o que já havia sido estabelecido. Registrou que o parcelamento Recanto Real

está dentro da Zona Urbana de Expansão e Qualificação, definida no PDOT e dentro da

Zona Urbana - ZU, definida no Zoneamento da APA do Planalto. O laudo traz que o Lote

7 do Conjunto 2 da Quadra 2 do Condomínio Recanto Real, possui declividade inferior a

30% (trinta por cento), o que diverge da informação colocada no MDE-RP 005/2011, que

desconstituiu a unidade imobiliária em questão em função da sua incidência em Área de

Preservação Permanente – APP de declividade. Destacou que, para o atendimento à

decisão judicial, em 23/11/2020, foi emitida a Licença de Instalação - LI SEI-GDF nº

40/2020 - IBRAM/PRESI – Grupo Boa Vista. Dando sequência, o Conselheiro Valmir

Lemos de Oliveira iniciou o seu relato complementando que houve a judicialização dos

Processos nº 070533746 e nº 070031682 ambos perante o Tribunal de Justiça, nos quais

figuraram como réus a Urbanizadora Paranoazinho e o IBRAM-DF. Em seguida, realizou

a leitura do seu voto, a saber: “Doutos Conselheiros, por tudo que consta nos autos do

Processo SEI No 00390-00005367/2020-15, em especial no bojo do Parecer Técnico 627,

subscrito pelas arquitetas Larissa Alves Lacerda e Alessandra Marques, não vislumbro

óbices à aprovação do Projeto de Urbanismo de Alteração de Projeto do Loteamento

Recanto Real, quadra 02, conjunto 02, lote no 7, consubstanciado nos documentos

Memorial Descritivo - MDE 045/22 (79386371) e Projeto de Urbanismo - URB 045/22

(79386544 e 79386592), por harmonizar-se a Lei Complementar no 803, de 25 de abril de

2009, votando favoravelmente à sua aprovação por este Conselho de Planejamento

Territorial e Urbano”. Abrindo para discussão da matéria, o Sr. Secretário de Estado

Mateus Leandro de Oliveira ressaltou que a origem da iniciativa do projeto se deu em

razão da determinação judicial, porém, esclareceu que toda tramitação de aprovação

seguiu o rito legal. A Conselheira Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima discorreu que é

interessante observar que uma decisão judicial resolveu o problema de maneira mais

rápida, entendendo que essa questão traz um aprendizado para a busca de soluções para a

regularização os parcelamentos. A Sra. Rosemary Pimentel observou que são muito

restritos os casos de falta de regularização de lotes por questões ambientais e técnicas,

entendendo que judicialização é uma situação pontual. O Conselheiro Valmir Lemos de

Oliveira registrou que os órgãos responsáveis pela aprovação do projeto agiram de

maneira correta considerando o contexto da situação, uma vez que há declive acentuado, o

que gerou dúvidas se estaria de acordo com os parâmetros para regularização. Não

havendo manifestações adicionais, entrou em regime de votação para deliberar sobre o

processo, em epígrafe. O Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira proclamou

o resultado de aprovação de 15 votos favoráveis do Poder Público, 16 votos favoráveis da

Sociedade Civil, nenhum voto contrário e uma abstenção do IBRAM-DF, totalizando 31

votos favoráveis e uma abstenção. Proclamando o resultado da aprovação do processo

00390-00005367/2020-15; que trata de alteração de Parcelamento, Loteamento Recanto

Real, Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI, na forma do relato e voto do

conselheiro relator. Ato contínuo, passou-se aos Subitens 2.4. Processo 0030-

002458/1992. Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A. Assunto: Regularização do

parcelamento denominado Petrópolis, localizado na Área de Regularização de Interesse

Específico - Arine Contagem I, Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa

Sobradinho II. Relatoras: Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima – UNICA-DF e Maria

Silvia Rossi – SEMA. 2.5. Processo 00390-00004976/2019-13. Interessado: Urbanizadora

Paranoazinho S.A. Assunto: Projeto urbanístico do parcelamento denominado Vila

Rosada, localizado na Área de Regularização de Interesse Específico - Arine Contagem I,

no Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II. Relatoras:

Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima – ÚNICA-DF e Maria Silvia Rossi – SEMA. 2.6.

Processo 0030-017318/1992. Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A. Assunto:

Projeto urbanístico de regularização do parcelamento denominado Residencial Versales,

localizado na Arine Contagem I, no Setor Habitacional Contagem, na Região

Administrativa Sobradinho II - RA XXVI. Relatoras: Júnia Maria Bittencourt Alves de

Lima – UNICA-DF e Maria Silvia Rossi – SEMA. 2.7. Processo 049-000435/2017.

Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A. Assunto: Projeto urbanístico de

regularização do parcelamento denominado Residencial Bem Estar, localizado no Setor

Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho. Relatoras: Júnia Maria

Bittencourt Alves de Lima – UNICA-DF Maria Silvia Rossi – SEMA: A Sra. Thaynã

Figueiredo Reis de Castro iniciou a apresentação dos projetos referentes aos

Parcelamentos Bem Estar, Petrópolis, Versales e Vila Rosada. Apresentou sobre a

situação atual, localização e malha viária do local onde estão situados os parcelamentos e

expôs as imagens específicas de cada condomínio com ilustrações do poligonal de projeto

e projeto técnico. Explanou que a Urbanizadora Paranoazinho detém o domínio desta área

e é uma empresa de propósito específico cujo objeto social consiste,

exclusivamente, em seu desenvolvimento urbano. Os Parcelamentos Irregulares da

Fazenda Paranoazinho estão em Área de Regularização de Interesse Específico - ARINE,

de acordo com o PDOT, e estão sendo regularizados de acordo com as diretrizes da

legislação federal e local associadas ao tema. Registrou que foram realizadas consultas às

concessionárias de serviços públicos, destacando que alguns projetos precisam de

complementações ou de novo sistema, os quais já estão sendo avaliados pelas

concessionárias competentes. Todos os parcelamentos em questão estão contemplados

pelo Termo de Compromisso para a Regularização Fundiária do Grupo de Loteamentos

Irregulares “Grupo Contagem 01” da Fazenda Paranoazinho e estão contemplados pela

DIUR 08/2018. Conforme as DIUR e o PDOT, os parcelamentos se inserem em área

classificada como Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE Contagem.

Indicou os parâmetros urbanísticos das áreas de regularização inseridas em setores

habitacionais considerados. Observou que, por se tratar de projetos de regularização

fundiária, nestes parcelamentos não foi possível criar áreas suficientes para Equipamentos

Comunitários ou Urbanos e Espaços Livres de Uso Público. Para o atendimento deste

percentual exigido pelo PDOT, os déficits apontados no quadro referente aos

parcelamentos, serão atendidos nas áreas de Projeto Vinculado. Com relação à densidade

de cada parcelamento, discorreu que o parcelamento Bem Estar está dentro da faixa de

densidade permitida pelo PDOT, assim também como o parcelamento Petrópolis. Apesar

dos parcelamentos Versales e Vila Rosada estarem acima da faixa permitida pelo PDOT, o

Grupo Contagem 1 está dentro da faixa de densidade permitida pelo PDOT:

5.520,9000hab, uma área total de 38,7537ha que corresponde a uma densidade de

142,4613 hab/há. Destacou que os parcelamentos estão dentro da Zona Urbana de

Expansão e Qualificação, definida no PDOT e dentro da Zona Urbana - ZU, definida no

Zoneamento da APA do Planalto. Todos os parcelamentos do setor Contagem encontram-

se inseridos na zona SZDPE 6. Indicou os riscos ecológicos existentes, sendo: (i)

Residencial Bem Estar: contaminação do subsolo (4-alto); perda de solo por erosão (2-

baixo); perda de área de recarga de aquífero (3-médio); e perda de áreas remanescentes de

cerrado nativo (2-ausêna de cerrado nativo); (ii) Petrópolis: contaminação do subsolo (4-

alto); perda de solo por erosão (2-baixo); perda de área de recarga de aquífero (3-médio);

e perda de áreas remanescentes de cerrado nativo (2-ausêna de cerrado nativo); (iii)

Versales: contaminação do subsolo (4-alto); perda de solo por erosão (2-baixo); perda de

área de recarga de aquífero (3-médio); e perda de áreas remanescentes de cerrado nativo

(2-ausêna de cerrado nativo); (iv) Vila Rosada: contaminação do subsolo (4-alto); perda

de solo por erosão (2-baixo); perda de área de recarga de aquífero (3-médio); e perda de

áreas remanescentes de cerrado nativo (2-ausêna de cerrado nativo). Os usos do solo e

parâmetros de ocupação das unidades imobiliária do parcelamento, foram classificados de

acordo com a Lei de Uso de Ocupação do Solo – LUOS, Lei Complementar nº 948/2019

conforme tabela de parâmetros ao lado. Dando sequência, a Conselheira Júnia Maria

Bittencourt Alves de Lima comentou que a área na qual os parcelamentos estão

implantados é realmente de baixa renda, não compreendo a sua inclusão como ARINE no

PDOT. Compreendeu que a condição de ARINE favoreceu a regularização particular, o

que auxilia o próprio governo em se destacar na regularização dessas áreas. Salientou que

a infraestrutura implementada foi apenas política, tratando-se de local com muitas

necessidades quanto aos investimentos públicos para propiciar melhores condições de vida

aos seus moradores. Ato contínuo, realizou a leitura dos votos, a saber: “(i) Processo 049-

000435/2017 - Residencial Bem Estar: Pelas Razões expedidas neste relatório, votamos

pela aprovação do Projeto de Urbanismo de Parcelamento do Solo denominado: Bem

Estar, implantado no Setor Habitacional Contagem, Região Administrativa de Sobradinho

II – RA XXVI, consubstanciado no Memorial Descritivo - MDE-RP 050/09, Projeto

Urbanístico - URB-RP nº 050/09 e Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias –

QDUI, por atender às normas vigentes e aos estudos realizados; (ii) Processo 0030-

017318/1992 - Residencial Versales: Pelas Razões expedidas neste relatório, votamos pela

aprovação do Projeto de Urbanismo de Parcelamento do Solo denominado: Residencial

Versales, implantado no Setor Habitacional Contagem, Região Administrativa de

Sobradinho II – RA XXVI, consubstanciado no Memorial Descritivo - MDE-RP 063/10,

Projeto Urbanístico - URB-RP nº 063/10 e Quadro Demonstrativo de Unidades

Imobiliárias – QDUI, por atender às normas vigentes e aos estudos realizados. Pontuamos,

ademais, a importância de uma recomendação ao GDF para liberação dos recursos

necessários à implantação da infraestrutura de esgotamento sanitário, contribuindo para a

finalização da regularização fundiária deste empreendimento; (iii) Processo 00390-

00004976/2019-13 - Vila Rosada: Pelas Razões expedidas neste relatório, votamos pela

aprovação do Projeto de Urbanismo de Parcelamento do Solo denominado: Vila Rosada,

implantado no Setor Habitacional Contagem, Região Administrativa de Sobradinho II –

RA XXVI, consubstanciado no Memorial Descritivo - MDE-RP 065/10, Projeto

Urbanístico - URB-RP nº 065/10 e Quadro Demonstrativo de Unidades Imobiliárias –

QDUI, por atender às normas vigentes e aos estudos realizados. Pontuamos, ademais, a

importância de uma recomendação ao GDF para liberação dos recursos necessários à

implantação da infraestrutura de esgotamento sanitário, contribuindo para a finalização da

regularização fundiária deste empreendimento; (iv) Processo 0030-002458/1992 –

Petrópolis: Pelas Razões expedidas neste relatório, votamos pela aprovação do Projeto de

Urbanismo de Parcelamento do Solo denominado: Petrópolis, implantado no Setor

Habitacional Contagem, Região Administrativa de
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Sobradinho II – RA XXVI, consubstanciado no Memorial Descritivo - MDE-RP 047/10,

Projeto Urbanístico - URB-RP nº 047/10 e Quadro Demonstrativo de Unidades

Imobiliárias – QDUI, por atender às normas vigentes e aos estudos realizados”. A

Conselheira Maria Silvia Rossi destacou o seu interesse de acompanhar o desdobramento

desses processos relatados, externando a sua satisfação pelo resultado alcançado.

Observou que os riscos ecológicos foram bem endereçados, assim como a questão do

déficit de equipamentos públicos. Comentou que devem analisar os papeis do

empreendedor e do Estado no provimento dos serviços básicos, uma vez que a situação

relacionada à drenagem, que é uma competência do Estado, apenas foi superada nos

parcelamentos após ser transferida ao empreendedor. Além disso, registrou que a

NOVACAP alegou que não possui capacidade de atendimento para regularização dos

parcelamentos e a CAESB que poderá atender a implantação de redes de esgoto apenas

quando houver orçamento para realização de obras nos parcelamentos de Vila Rosada e

Versales. Pontuou a necessidade de realizar uma discussão com a Secretaria de Economia

e a Casa Civil no sentido da mobilização dos orçamentos e dos recursos para os eixos já

deliberados pelo CONPLAN. Abrindo para debate da matéria, o Sr. Secretário de Estado

Mateus Leandro de Oliveira parabenizou pelo relato realizado, ponderando que foi

utilizada uma visão ampla com relação à interação da regularização com as obras do poder

público para possibilitar infraestrutura integrada. Explanou que aprova o estabelecimento

das preocupações que devem ser atendidas e sugeriu que as Conselheiras Júnia Maria

Bittencourt Alves de Lima e Maria Silvia Rossi capitaneiem um trabalho de elaboração de

resolução do CONPLAN de formalização e compilação de dados do DF nesse sentido. A

Conselheira Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima esclareceu que o seu diálogo com a

Conselheira Maria Silvia Rossi foi muito produtivo, visto que vem ao encontro da

discussão sobre o pós-regularização. A Conselheira Sandra Maria França Marinho

externou a sua preocupação em relação à regularização fundiária sem a prestação de

assistência técnica devida para as edificações que estão dentro das áreas regularizadas.

Não havendo manifestações adicionais, entrou em regime de votação para deliberar sobre

os processos, em epígrafe. O Sr. Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira

proclamou o resultado de aprovação de 17 votos favoráveis do Poder Público, 17 votos

favoráveis da Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, totalizando

34 votos favoráveis. Proclamando o resultado da aprovação do processo 0030-

002458/1992; que trata de regularização do parcelamento denominado Petrópolis,

localizado na Área de Regularização de Interesse Específico - Arine Contagem I, Setor

Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II, na forma do relato e

voto das conselheiras relatoras. Proclamando o resultado da aprovação do processo 00390-

00004976/2019-13; que trata de projeto urbanístico do parcelamento denominado Vila

Rosada, localizado na Área de Regularização de Interesse Específico - Arine Contagem I,

no Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II, na forma do

relato e voto das conselheiras relatoras. Proclamando o resultado da aprovação do

processo 0030-017318/1992; que trata de projeto urbanístico de regularização do

parcelamento denominado Residencial Versales, localizado na Arine Contagem I, no Setor

Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II - RA XXVI, na forma do

relato e voto das conselheiras relatoras. Proclamando o resultado da aprovação do

processo 049-000435/2017; que trata de projeto urbanístico de regularização do

parcelamento denominado Residencial Bem Estar, localizado no Setor Habitacional

Contagem, na Região Administrativa Sobradinho, na forma do relato e voto das

conselheiras relatoras. Em seguida, passou-se ao Subitem 2.8. Processo 00390-

00003083/2018-61. Interessado: Neves e Rodrigues Espaço para Eventos LTDA-ME.

Assunto: Parcelamento do solo denominado Chácara São José, a ser realizado em gleba

objeto da matrícula nº 17.434 (7º CRI), com área de 03ha 52a 49ca, localizada na DF150 -

km 4, na Região Administrativa de Sobradinho II - RA XXVI. Relator: Jesuino de Jesus

Pereira Lemes – SDE: O Conselheiro Jesuino de Jesus Pereira Lemes iniciou a

apresentação do seu relato explanando que se trata de processo protocolado no ano de

2018 na SEDUH, cujo, objeto é o pedido de parcelamento de solo do imóvel identificado

por Chácara São José, localizado na rodovia DF 150 - km 4, na Região Administrativa de

Sobradinho II - RA XXVI, com área de 03ha 52a 49ca (SEI nº 8827482), com o

respectivo registro imobiliário sob a matrícula nº 17.434, do Cartório do 7º Ofício de

Registro de Imóveis do Distrito Federal (8827161), de propriedade de Neves e Rodrigues

Espaço para Eventos LTDA-ME. Sobre a situação fundiária do parcelamento, discorreu

que a TERRACAP se pronunciou através do Despacho n° 0462/2019

TERRACAP/DITEC/GETOP/NUANF (19912970), esclarecendo que a área objeto do

Ofício n° 15/2019 – SEDUH (19822736), denominada Chácara São José- DF 150 – KM

04, não pertence ao patrimônio daquela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP,

informando, igualmente que a área não interfere com nenhum Memorial de Loteamento

Urbano ou área isolada registrada em Cartório por esta Empresa ou sua antecessora.

Quanto à consulta as concessionárias de serviços públicos, foram recebidas as seguintes

respostas: (i) NOVACAP: informou através do despacho SEI-GDF NOVACAP/PRES/DU

(19886768), datado de 21 de março de 2019, que não existe interferência com rede pública

implantada e ou projetada; (ii) CEB: informou através da Carta SEI-GDF nº 481/2019-

CEB-D/DD/DC/GCAC (20704236), datada de 8 de abril de 2019, que há viabilidade

técnica de fornecimento de energia elétrica ao empreendimento, objeto da consulta, desde

que o responsável pelo empreendimento: 1) submeta o projeto elétrico

para aprovação da distribuidora; 2) implante a infraestrutura básica das redes de

distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 3) atenda as distâncias mínimas de

segurança entre edificações e redes elétricas; e ainda, 4) observe espaços suficientes que

permitam a implantação das redes em obediência à Lei de Acessibilidade; (iii) CAESB:

não há interferências de redes de água e de esgoto com a poligonal fornecida pelo cliente,

demonstrado na Carta nº 13/2021 – CAESB/DE/EPR (57824981); (iv) ADASA: lavrou o

Parecer SEI-GDF nº 601/2020 - ADASA/SRH/COUT – Doc. SEI/GDF - 79504914,

datado de 30/08/2020 informando que foi recomendado o DEFERIMENTO do pedido, a

emissão do ato de outorga de direito de uso, com prazo de validade de 10 (dez) anos, e a

emissão do ato de outorga prévia para perfuração de 01 (um) poço tubular, com prazo de

validade de 3 (três) anos; (v) SLU: através do Despacho SEI-GDF SLU/PRESI/DILUR

(19878604), de 21 de março de 2019, informou que não haverá impacto significativo

quanto à capacidade de realização dos serviços de coleta, transporte, tratamento e

destinação final dos resíduos domiciliares gerados, desde que o volume dos resíduos

categorizados como domiciliares esteja dentro do limite de 120 litros por dia, por unidade

autônoma; (vi) DER: informou que a poligonal confronta com a faixa de domínio da

rodovia DF-150 e não interfere em seus limites, sendo necessário observar o limite da área

non-aedificandi imposta pela Lei Federal no 6.766/1979. Em seguida, realizou a leitura do

seu voto, a saber: “Deste modo, assentado no resultado evidenciado das análises

implementadas pelas áreas técnicas – SEDUH, em especial, no parecer exarado pela

Unidade de Novos Parcelamentos / Coordenação de Parcelamentos, retrocolacionado, que

demonstra, de forma inequívoca, que foram cumpridas todas às imposições legais

prescritas ao caso, em especial, às determinações impostas pela Lei Complementar nº

803/2009 que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial -

PDOT/2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854/2012; as Diretrizes Urbanísticas da

DIUR 08/2018, emitidas para a Região de Sobradinho e Grande Colorado; as Diretrizes

Urbanísticas Específicas para o parcelamento – DIUPE 06/2020, voto pela aprovação do

parcelamento reivindicado, na forma exibida no Parecer Técnico nº 640/2022 -

SEDUH/SELIC/SUPAR/UPAR/COPAR (79658058)”. Dando continuidade, a Sra. Alba

Grilo iniciou a apresentação relatando que o parcelamento encontra-se no Setor

Habitacional Contagem, na Fazenda Paranoazinho, Região Administrativa de Sobradinho

II – RA XXVI, região norte do Distrito Federal. Limita-se ao norte com via pública que dá

acesso e faz limites com outras propriedades privadas, a nordeste com uma propriedade da

Urbanizadora Paranoazinho – UPSA, cuja ocupação está em fase de projeto, ao sul com o

Condomínio o Residencial Sobradinho e a sudoeste com a DF-150. Discorreu que a

Chácara São José se encontra em ZU – Zona Urbana, definida por “zona de manejo que

engloba as áreas urbanas consolidadas e em processo de regularização” e tem o objetivo

de “contribuir com a promoção do uso sustentável da cidade, com a melhoria da qualidade

ambiental urbana”. Encontra-se em Zona Ecológico-Econômica de Dinamização

Produtiva com Equidade – ZEEDPE, na Subzona de Dinamização Produtiva com

Equidade 6 – SZDPE 6. Registrou que a gleba do parcelamento está relacionada com

Riscos Ecológicos localizados, integralmente na Zona 1 – Risco Ambiental Alto ou Muito

Alto. Com relação aos Riscos de Perda de Recarga de Aquífero, recomenda-se que: (i)

localização de atividades que tenham lotes de maiores dimensões e preservem maiores

porcentagens de permeabilidade do solo; (ii) implantação de novos empreendimentos em

áreas com declividades inferiores a 5%, deve prever a implantação medidas que

favoreçam a recarga artificial dos aquíferos, tomando as devidas providências para evitar a

contaminação das águas subterrâneas; (iii) nas áreas verdes sejam adotadas estratégias de

recuperação de vegetação para se garantir a infiltração da água do solo, juntamente com as

estratégias adotadas para as áreas de risco elevado de contaminação do solo. Quanto ao

Risco de Perda de Solo por Erosão, também se recomenda que: (i) antes da implantação de

empreendimentos, seja realizada a remoção da cobertura vegetal e do solo superficial, se

necessário, durante a seca. E em períodos de chuva medidas a fim de evitar a deflagração

de processos erosivos devem ser tomadas; (ii) sejam incluídos no Projeto Urbanístico o

mapeamento das erosões existentes, uma proposta de recuperação e o apontamento de

locais críticos de escoamento que possam desencadear processos erosivos. Risco de Perda

de Solo por Erosão, para ocupação recomenda-se: (i) não implementação de atividades

com alto potencial poluidor, que favorecem a infiltração das águas pluviais, onde são

observadas baixa declividade e baixa densidade de drenagem; (ii) o controle rigoroso

sobre a disposição de efluentes em superfície ou em subsuperfície. Registrou que o

parcelamento encontra-se em Zoneamento Macrozona Urbana, em Zona Urbana de

Expansão e Qualificação – ZUEQ, em Área de Regularização de Interesse Específico –

ARINE Contagem I e na DIUR 08/2018 e DIUPE 06/2020. Expôs os condicionais

urbanísticos utilizados e realizou a descrição do projeto. Afirmou que foram realizadas

consultas às concessionárias de serviços públicos, conforme já mencionado pelo relator. A

NOVACAP informou que não existem redes de drenagem pluviais implantadas, porém, há

redes projetadas pela Urbanizadora Paranoazinho (UP) que já foram aprovadas por esse

órgão a nível de projeto básico. A rede de drenagem pluvial interna do empreendimento

Chácara São José seria interligada na rede projetada no condomínio adjacente. Em

seguida, o deflúvio seguirá para um sistema de detenção também projetado, composto por

uma bacia de qualidade e outra de quantidade. Por fim, a água seria lançada em um

talvegue. Além disso, o sistema previsto contará com reservatórios de amortecimento

individuais em cada lote com área superior a 600 m² e um
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sistema de amortecimento na praça central. Explicou como será o sistema de abastecimento

de água e a rede coletora proposta e arrazoou que a Licença Prévia - LP SEI-GDF nº 18/2021

- IBRAM/PRESI, assinada em 25/11/2021 é válida por cinco anos e estabeleceu

condicionantes, exigências e restrições a serem cumpridas para obtenção da Licença de

Instalação – LI. Abrindo para discussão da matéria, a Conselheira Gabriela de Souza Tenório

externou a sua satisfação pela apresentação de um parcelamento aberto e parabenizou a Sra.

Alba Grilo e sua equipe pelo projeto. Sugeriu que a frente comercial, onde há os bolsões de

estacionamento, pudesse ter tratamento menos impactante. Não havendo manifestações

adicionais, entrou em regime de votação para deliberar sobre os processos, em epígrafe. O Sr.

Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira proclamou o resultado de aprovação de 15

votos favoráveis do Poder Público, 14 votos favoráveis da Sociedade Civil, nenhum voto

contrário e nenhuma abstenção, totalizando 29 votos favoráveis. Proclamando o resultado da

aprovação do processo 00390-00003083/2018-61; que trata de parcelamento do solo

denominado Chácara São José, a ser realizado em gleba objeto da matrícula nº 17.434 (7º

CRI), com área de 03ha 52a 49ca, localizada na DF150 - km 4, na Região Administrativa de

Sobradinho II - RA XXVI, na forma do relato e voto do conselheiro relator. Prosseguiu ao

Item 3. Processos para Distribuição: 3.1. Processo 0134-001089/1991; Interessado:

Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto urbanístico referente à regularização do

parcelamento denominado Vila Verde, localizado no Setor Habitacional Contagem, na

Região Administrativa de Sobradinho. Ficando a relatoria do processo sob a responsabilidade

da Conselheira Sandra Maria França Marinho - CODHAB. Em seguida, passou ao Subitem

3.2. Processo 0134-000117/1992; Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto:

Projeto urbanístico referente à regularização do parcelamento denominado Residencial

Morada, localizado no Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho

II. Ficando a relatoria do processo sob a responsabilidade da Conselheira Sandra Maria

França Marinho - CODHAB. Em seguida, passou ao Subitem 3.3. Processo 0250-

000649/2001; Interessado: Urbanizadora Paranoazinho S.A; Assunto: Projeto urbanístico

referente à regularização do parcelamento denominado Residencial Boa Sorte, localizado no

Setor Habitacional Contagem, na Região Administrativa Sobradinho II. Ficando a relatoria

do processo sob a responsabilidade da Conselheira Sandra Maria França Marinho -

CODHAB. Em seguida, passou ao Subitem 3.4. Processo 00390-00007376/2019-07;

Interessado: Residencial Shalon, Síndico José Altair Blanco; Assunto: Projeto urbanístico

referente à regularização do parcelamento denominado Residencial Shalon, localizado no

Setor Habitacional Tororó, na Região Administrativa do Jardim Botânico. Ficando a relatoria

do processo sob a responsabilidade do Conselheiro Valmir Lemos de Oliveira. Em seguida,

passou ao Subitem 3.5. Processo 00392-00012050/2020-71; Interessado: CODHAB;

Assunto: Projeto Urbanístico referente à Regularização do parcelamento denominado ARIS

Vida Nova, localizado na Área de Regularização de Interesse Social - ARIS - Vida Nova, na

Região Administrativa Samambaia - RA XII. Ficando a relatoria do processo sob a

responsabilidade do Conselheiro Guilherme de Vasconcelos de Morais. Em seguida, passou

ao Subitem 3.6. Processo 00390-00003152/2018-37; Interessado: SEDUH; Assunto: Projeto

de requalificação urbana das Quadras 1 e 2 do Setor Bancário Sul – SBS. Ficando a relatoria

do processo sob a responsabilidade das Conselheiras Gabriela de Souza Tenório e Heloísa

Melo Moura. Prosseguindo ao Item 4. Assuntos Gerais: Franqueada a palavra para

manifestações, o Secretário de Estado Mateus Leandro de Oliveira informou que o

Conselheiro Cristiano Mangueira de Souza - DF LEGAL, está fazendo aniversário neste dia,

desejando-o felicidades. Realizou uma breve explanação sobre o Dia Internacional da

Mulher, destacando as publicações feitas nas redes sociais da SEDUH. Registrou que a

SEDUH é majoritariamente feita de/por mulheres (54%), explanando que são 59% de

mulheres em cargos comissionados e 62% em cargos de gestão. Com relação ao CONPLAN,

discorreu que é composto por 22 mulheres, representando 32% da sua composição. Lembrou

que nessa data é comemorado o aniversário da Torre de TV, explanando que serão realizadas

várias ações ao longo dos próximos dias em comemoração. A Conselheira Gabriela de Souza

Tenório relatou que preza pela dignidade dos monumentos, ponderando que a inclusão da

logomarca do Banco de Brasília – BRB nas três faixadas da Torre de TV traz a percepção de

que se trata de meio de divulgação desse órgão. Solicitou que a marca fosse mais visível

apenas para as pessoas que visitam a Torre TV. O Secretário de Estado Mateus Leandro de

Oliveira garantiu que levantará os regramentos para publicidade a fim de que seja assegurado

o licenciamento. A Conselheira Julia Teixeira Fernandes reforçou a explanação da

Conselheira Gabriela de Souza Tenório, explanando que se deve ter sensibilidade em relação

ao patrimônio modernista para não interferir na identidade do monumento. O Secretário de

Estado Mateus Leandro de Oliveira reafirmou que a questão será trabalhada na próxima

reunião, sugerindo, inclusive, a apresentação de um relato sobre essa preocupação. Informou

que foi iniciada a licitação para a reforma de uma das salas do Teatro Nacional. Avançando

ao Item 5. Encerramento: Não havendo manifestações adicionais, o Sr. Secretário de Estado

Mateus Leandro de Oliveira declarou encerrada a Centésima Nonagésima Segunda Reunião

Ordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal,

agradecendo a presença de todos. Ata aprovada na 193ª Reunião Ordinária realizada no dia 7

de abril de 2022, em sessão pública virtual.

TEREZA DA COSTA FERREIRA LODDER, Suplente - SEDUH; RENATO OLIVEIRA

RAMOS, Suplente - CACI; GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA, Suplente - SEEC;

VITOR PAULO ARAÚJO DOS SANTOS JÚNIOR, Titular - SERINS; MARÍLIA

CARVALHO PEREIRA, Suplente - SERINS; LUIZ CARLOS BRITTO FERREIRA,

Suplente - SEAGRI; MARIA SILVIA ROSSI, Suplente - SEMA; JESUINO DE JESUS
PEREIRA LEMES, Titular - SDE; JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS, Suplente -
SODF; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Suplente - SEMOB; KATIANA
SILVA SANTOS SANTIAGO, Suplente - SECEC; HAMILTON LOURENÇO FILHO,
Suplente - TERRACAP; SANDRA MARIA FRANÇA MARINHO, Suplente -
CODHAB; JEANSLEY CHARLLES DE LIMA, Titular - CODEPLAN; CRISTIANO
MANGUEIRA DE SOUSA, Titular - 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; 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; LENITA VELTEN MONHOL MULLER,
Titular - SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular - PRECOMOR; DANIEL
BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Titular - UNICA/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;
TARCIZIO DINOÁ MEDEIROS, Titular - IHG/DF; ALMIRO CARDOSO FARIAS
JÚNIOR, Suplente - OAB/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR, Titular - FIBRA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

RESOLUÇÃO Nº 119, DE 11 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a prorrogação de prazo para apurar os eventuais responsáveis que deram

causa aos fatos inseridos no processo administrativo nº 00392-00004903/2021-81.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, de acordo com o Art. 21, Inciso VI, do

Estatuto Social aprovado pela 112ª Reunião do Conselho de Administração, em 26 de

junho de 2018, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o nº 1082442, e

considerando as manifestações exaradas por meio do Despacho SEI-GDF-

CODHAB/PRESI/ASPRE (79827301), resolve:

Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a contar do dia 13/04/2022, o prazo hábil

para conclusão dos trabalhos da P.I.P. - Processo Investigativo Preliminar, constituída por

meio da Resolução nº 294 (76047015), com termino do efetivo prazo para 12/06/2022.

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

JOÃO MONTEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 

DECISÃO Nº 16/2022 - IBRAM/PRESI

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, por meio de

seu Presidente, Sr. CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, nos termos da Lei nº 3.984,

de 28 de maio de 2007, dá publicidade – conforme preconiza a Resolução CONAMA nº

237/1997 - à decisão de INDEFERIR o pedido de Licença de Operação requerido pelo Sr.

Roberto Koji Yamane, para o exercício da atividade de Irrigação, localizado na Fazenda 2

Riachos, Núcleo Rural Rio Preto, Lote 08, Planaltina/DF, referente ao processo de

licenciamento ambiental nº 00391-00014222/2017-73, nos termos do Parecer Técnico SEI-

GDF nº 469/2022 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-IV.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS

INFORMAÇÃO Nº 88/2022 – SEGEDAM

Processo: 00600-00003028/2022-44-e; Assunto: Inexigibilidade de Licitação –

Participação de servidores no curso “80 EM 20 PEOPLE ANALYTICS:

ESTRATEGISTA DE PESSOAS”, na modalidade EaD.

RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, a inexigibilidade de licitação,

com fulcro no art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/1993, no

valor total de R$ 2.991,00 (dois mil, novecentos e noventa e um reais), em favor da

empresa MINDER PEOPLE ANALYTICS LTDA. - CNPJ 41.038.492/0001-91, visando

a participação de servidores no curso “80 EM 20 PEOPLE ANALYTICS:

ESTRATEGISTA DE PESSOAS”, na modalidade EaD, a se realizar em 2022.

Brasília/DF, 08 de abril de 2022

PAULO TADEU VALE DA SILVA

Presidente
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