
MAIA FILHO, Titular – FECOMÉRCIO; GEOVANI MULLER, Suplente - SRDF;
DANIEL BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Titular – 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;
ALMIRO CARDOSO FARIAS JÚNIOR, Suplente - OAB/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ
JUNIOR, Titular - FIBRA/DF.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

Presidente, Em exercício

DECISÃO Nº 33/2022 - 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Complementar nº 889, de 24 de julho de 2014, alterada pela Lei
Complementar nº 975, de 20 de outubro de 2020, o Decreto n° 35.771, de 1º de setembro de
2014, a Portaria nº 75, de 14 de outubro de 2014 e Portaria n° 48, de 22 de julho de 2015,
que dispõe sobre o Regimento Interno, concomitante ao Plano Diretor de Ordenamento
Territorial — PDOT/2009, Lei Complementar n° 854, de 15 de outubro de 2012 e, em
cumprimento ao disposto no art. 2º do Decreto n.º 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, em
sua 86ª Reunião Extraordinária, em sessão pública virtual, realizada em 23 de junho de
2022, DECIDE:
Processo: 00390-00007801/2021-74
Interessado: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal -
SEDUH.
Assunto: Projeto de Lei Complementar que altera o artigo 135 e Anexo II, incluindo a Vila
dos Carroceiros na Região Administrativa de Santa Maria - RA XII, na Estratégia de
Regularização Fundiária Urbana da Lei Complementar n 803, de 25 de abril de 2009, que
aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT.
Relatores: Jesuíno de Jesus Pereira Lemes - Membro Titular - SDE e Ruth Stéfane Costa
Leite – Membro Titular – PRECOMOR.
1. APROVAR, relato e voto, consignados no Processo 00390-00007801/2021-74, que trata
da inclusão da área denominada como Vila dos Carroceiros, na Região Administrativa de
Santa Maria, como nova Área de Regularização de Interesse Social - ARIS. Em função da
precariedade do assentamento e considerando a urgência de instalação de infraestrutura
essencial, assim como a prestação de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social
- ATHIS conforme determina a Lei Federal nº 11.888/2008, tendo em vista os impactos
decorrentes da pandemia de COVID-19, na forma do relato e voto dos conselheiros
relatores e com os acréscimos e recomendações feitas pelas conselheiras Maria Silvia Rossi,
representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA e
Sandra Maria França Marinho, representante da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal – CODHAB.
2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 34 (trinta e
quatro) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum voto de abstenção.
MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA, Suplente – SEDUH; RENATO OLIVEIRA
RAMOS, Suplente - CACI, GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA, Suplente -
SEEC; VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, Titular - SERINS; LUIZ
CARLOS BRITTO FERREIRA, Suplente - SEAGRI; MARIA SILVIA ROSSI, Suplente –
SEMA; JESUINO DE JESUS PEREIRA LEMES, Titular - SDE; JANAÍNA DE
OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SO; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO,
Suplente – SEMOB; BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Titular - SECEC;
HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente – TERRACAP; SANDRA MARIA
FRANÇA MARINHO, Suplente – CODHAB/DF; JEANSLEY CHARLLES DE LIMA,
Titular – IPEDF Codeplan; JOSÉ AIRTON LIRA, Suplente – DF LEGAL; CLAUDIO
JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, Titular - IBRAM; VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA,
Suplente - SEGOV; BRUNO ERICKY FRANCISCO ALVIM DE OLIVEIRA, Suplente -
SEPE; PERSIO MARCO ANTONIO DAVISON, Suplente – RODAS DA PAZ; HELOÍSA
MELO MOURA, Titular – IAB/DF; MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA,
Suplente - FAU/UnB; JULIA TEIXEIRA FERNANDES, Titular – CAU/DF; MARA DOS
SANTOS MEURER, Titular - CREA/DF; DIONYZIO ANTONIO MARTINS
KLAVDIANOS, Suplente – SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR, Titular -
ADEMI/DF; OVIDIO MAIA FILHO, Titular – FECOMÉRCIO; GEOVANI MULLER,
Suplente - SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular – PRECOMOR; 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; ALMIRO CARDOSO FARIAS JÚNIOR,
Suplente - OAB/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR, Titular - FIBRA/DF.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

Presidente, Em exercício

DECISÃO Nº 34/2022 - 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Complementar nº 889, de 24 de julho de 2014, alterada pela Lei
Complementar nº 975, de 20 de outubro de 2020, o Decreto n° 35.771, de 1º de setembro de
2014, a Portaria nº 75, de 14 de outubro de 2014 e Portaria n° 48, de 22 de julho de 2015,
que dispõe sobre o Regimento Interno, concomitante ao Plano Diretor de Ordenamento
Territorial — PDOT/2009, Lei Complementar n° 854, de 15 de outubro de 2012 e, em
cumprimento ao disposto no art. 2º do Decreto n.º 41.841, de 26 de fevereiro

de 2021, em sua 86ª Reunião Extraordinária, em sessão pública virtual, realizada em 23 de
junho de 2022, DECIDE:
Processo: 04003-00000142/2021-11
Interessado: Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal.
Assunto: Solicitação da Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal da
Subsecretaria de Desestatização, Desinvestimento e desmobilização de análise quanto à
viabilidade de desafetação e posterior alienação de imóveis públicos, pertencentes ao
Distrito Federal, localizados na Região Administrativa de Samambaia. Os endereços objeto
da solicitação se localizam na Região Administrativa de Samambaia na Quadra 302,
Conjunto 08, Lote 01 e QI 616, Área Especial 01.
Relatores: Guilherme de Vasconcelos de Morais – Membro Titular – FID/DF e Ruth
Stéfane Costa Leite - Membro Titular – PRECOMOR.
1. APROVAR, relato e voto, consignados no Processo 04003-00000142/2021-11, que trata
da viabilidade de desafetação e posterior alienação de imóveis públicos, pertencentes ao
Distrito Federal, localizados na Região Administrativa de Samambaia na Quadra 302,
Conjunto 08, Lote 01 e QI 616, Área Especial 01.
2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 32 (trinta e dois)
votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum voto de abstenção.
MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA, Suplente – SEDUH; RENATO OLIVEIRA
RAMOS, Suplente - CACI, GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA, Suplente -
SEEC; VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, Titular - SERINS; LUIZ
CARLOS BRITTO FERREIRA, Suplente - SEAGRI; MARIA SILVIA ROSSI, Suplente –
SEMA; JESUINO DE JESUS PEREIRA LEMES, Titular - SDE; JANAÍNA DE
OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SO; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO,
Suplente – SEMOB; BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Titular - SECEC;
HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente – TERRACAP; SANDRA MARIA
FRANÇA MARINHO, Suplente – CODHAB/DF; JOSÉ AIRTON LIRA, Suplente – DF
LEGAL; CLAUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, Titular - IBRAM; VALMIR LEMOS
DE OLIVEIRA, Suplente - SEGOV; BRUNO ERICKY FRANCISCO ALVIM DE
OLIVEIRA, Suplente - SEPE; PERSIO MARCO ANTONIO DAVISON, Suplente –
RODAS DA PAZ; HELOÍSA MELO MOURA, Titular – IAB/DF; MARIA DO CARMO
DE LIMA BEZERRA, Suplente - FAU/UnB; JULIA TEIXEIRA FERNANDES, Titular –
CAU/DF; MARA DOS SANTOS MEURER, Titular - CREA/DF; DIONYZIO ANTONIO
MARTINS KLAVDIANOS, Suplente – SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON
JUNIOR, Titular - ADEMI/DF; OVIDIO MAIA FILHO, Titular – FECOMÉRCIO;
GEOVANI MULLER, Suplente - SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular –
PRECOMOR; JÚNIA MARIA BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Suplente –
ÚNICA/DF; GUILHERME DE VASCONCELOS DE MORAIS, Titular – FID/DF;
ARLEY ASSUNÇÃO BARRETO, Titular – ASSINC-DF/RM; TARCÍZIO DINOÁ
MEDEIROS, Titular - IHG/DF; ALMIRO CARDOSO FARIAS JÚNIOR, Suplente -
OAB/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR, Titular - FIBRA/DF.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

Presidente, Em exercício

ATA DA 195ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Às nove horas e quinze minutos do dia nove do mês de junho do ano de dois mil e vinte
dois, via videoconferência, em cumprimento ao Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de
2021, que revogou o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, foi iniciada a Centésima
Nonagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano
do Distrito Federal - CONPLAN, pelo Senhor Marcelo Vaz Meira da Silva, Secretário
Executivo de Licenciamento e Regularização Fundiária – SELIC, que neste ato substitui o
Excelentíssimo Governador do Distrito Federal, Senhor Ibaneis Rocha, contando com a
presença dos conselheiros relacionados ao final desta ata, para deliberar sobre os assuntos
constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2.
Verificação do quórum; 1.3. Informes do Presidente; 1.4. Apreciação e Aprovação da Ata
da 85ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 19/05/2022; 2. Processos para Deliberação:
2.1. Processo SEI 00390-00003152/2018-37; Interessado: SEDUH; Assunto: Projeto de
requalificação urbana das Quadras 1 e 2 do Setor Bancário Sul – SBS. Relatoras: Gabriela
de Sousa Tenório – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU/UnB e Heloisa Melo
Moura – Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Distrito Federal - IAB/DF;
2.2. Processo SEI 00390-00008026/2020-93; Interessado: Associação dos Mutuários do
Planalto Central -ASSMPC e CODHAB; Assunto: Parcelamento do solo urbano de área
identificado como Alto Mangueiral, localizado no imóvel Papuda I na Região
Administrativa de São Sebastião – RA XIV. Relatores: Hamilton Lourenço Filho –
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e Guilherme de Vasconcelos de Morais –
Federação dos Inquilinos do Distrito Federal - FID/DF; 2.3. Processo SEI 00390-
00007464/2021-15; Interessado: SEDUH; Assunto: PLC – Extensão de Uso e Atividades
Principais para o Lote 45 do Setor de Embaixadas Norte – SEM, na Região Administrativa
do Plano Piloto – RA I. Relator: Hamilton Lourenço Filho – Companhia Imobiliária de
Brasília - TERRACAP. 3. Processos para Distribuição: 3.1. Processo SEI 00390-
00004599/2022-18; Interessado: Park Premium Construção e Incorporação S/A; Assunto:
Desdobro Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV, Lote 1B, na Região
Administrativa do Guará – RA X; 4. Assuntos Gerais; 5. Encerramento. Seguiu ao Item 1.
Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Presidente substituto em exercício Marcelo
Vaz Meira da Silva deu início a reunião, cumprimentando a todos. Quanto ao Subitem 1.2.
Verificação do quórum: Verificou-se como suficiente. Prosseguindo ao Subitem 1.3.
Informes do Presidente: Informou a todos que o Senhor Secretário de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito
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Federal, Mateus Leandro de Oliveira, estaria retornando, da licença que usufruía, no dia
20 de junho de 2022. Agradeceu aos conselheiros e conselheiras presentes que enviaram
seus relatos em tempo e, ainda, pela dedicação na relatoria dos processos. Propôs que
fosse realizada uma Reunião Extraordinária, para que fossem esgotados tais relatos
elaborados, no dia 23 de junho de 2022. Desse modo, na ocasião, seriam apreciados os
seguintes processos: PLC da Vila dos Carroceiros na estratégia de regularização fundiária;
Parâmetro de Uso das Quadras 302 e 616, da Região Administrativa de Samambaia; e
sobre a Regularização do Setor de Desenvolvimento Econômico em Brazlândia. Registrou
que, respondendo aos questionamentos feitos pelo Conselheiro Wilde Cardoso Gontijo
Júnior – Associação Civil Rodas Da Paz, na reunião anterior, a respeito do Parcelamento
do Eixo Monumental, com a criação de lotes e, sobre a Requalificação do Touring,
informou que houve uma reunião com o IPHAN, na terça-feira, dia 31 de maio de 2022,
em que foram elencados todos os processos da SEDUH que estavam pendentes de análise
pelo Instituto, razão pela qual, as matérias supramencionadas foram indicadas como
prioridade para que o IPHAN decidisse a respeito. Aduziu que, a SEDUH aguardava o
deslinde das apreciações, a fim de que fossem encaminhados os processos para apreciação
pelo Colegiado. Quanto a apresentação do Touring, explanou que a equipe da SCUB havia
colocado como prioridade e que na próxima Reunião Ordinária do CONPLAN seria viável
a apresentação do projeto, tal como fora pactuada anteriormente. Ato contínuo, passou ao
Subitem 1.4. Apreciação e Aprovação da Ata da 85ª Reunião Extraodinária, realizada no
dia 19/05/2022: Não havendo retificações ao seu conteúdo, a respectiva ata foi
considerada aprovada. Procedeu a discussão do Item 2. Processos para Deliberação: 2.1.
Processo SEI 00390-00003152/2018-37; Interessado: SEDUH; Assunto: Projeto de
requalificação urbana das Quadras 1 e 2 do Setor Bancário Sul – SBS. Relatoras: Gabriela
de Sousa Tenório – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU/UnB e Heloisa Melo
Moura – Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Distrito Federal - IAB/DF:
Com a palavra para apresentação, o Senhor Clécio Nonato Rezende –
DIEP/COPROJ/SUPLAN/SEDUH, destacou que se tratava de um projeto de revitalização
de conjuntos urbanos, voltados à preservação do patrimônio cultural e ao fomento de
investimentos para a sustentabilidade de sítios urbanos de interesse patrimonial. A
demanda de requalificação decorria de uma solicitação da Promotoria de Justiça da Pessoa
com Deficiência – PROPED/MPDFT, que solicitou providências do Governo do Distrito
Federal, para a implantação de acessibilidade no Setor Bancário Sul. A proposta
desenvolvida para o local restringiu-se às quadras 1 e 2 por ter sido identificado neste
trecho o maior fluxo de pedestres que se destinavam ao setor ou que utilizavam o mesmo
como caminho de acesso a setores vizinhos. Em decorrência da solicitação do judiciário,
foram vistoriados os pontos de acesso de pedestres ao SBS, razão pela qual foram
verificados os estados de conservação dos pontos de acesso como: calçadas, faixas de
pedestres, rampas e escadas de acesso. Verificou-se que os espaços públicos sob a
plataforma, em torno das edificações, se mantiveram preservados em sua grande maioria.
Como metodologia empregada para a elaboração do projeto, foi realizado um diagnóstico
sobre a área, que contemplou as condições dos acessos identificados, o deslocamento e a
permanência dos usuários do setor. Foram realizadas, também, vistorias contando com a
parceria do Centro de Espaços Públicos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
UnB, coordenado pela relatora Gabriela de Souza Tenório, assim como suas condições de
acesso, deslocamento e permanência. Os critérios de levantamento utilizados foram
elencados em: 1. Convite; 2. Segurança; 3. Continuidade; e 4. Acessibilidade. E a
avaliação desses elementos se destinou a apreciar quais os principais trajetos seriam
realizados pelos pedestres ao entorno do local. Ainda a respeito do diagnóstico do setor,
foram utilizados os seguintes critérios de levantamento: 1. Dimensionamento; 2. Estado
de conservação; 3. Interferências temporárias; 4. Interferências permanentes; 5.
Afunilamentos; e 6. Ausência de acessibilidade, no qual se identificou que as condições
físicas das calçadas indicavam que, principalmente as calçadas localizadas no perímetro
da área, apresentavam maior necessidade de intervenções para o atendimento aos critérios
de acessibilidade outrora requeridos. Identificou-se, ainda, que o sombreamento por
árvores dos estacionamentos apontava a necessidade de tratamento paisagístico do local,
com o intuito de propiciar sombras a determinados trechos, a fim de garantir o conforto
ambiental necessário aos pedestres. No que diz respeito a proposta para o Setor Bancário
Sul, sugeriu-se que fossem reavaliados os acessos para os pedestres que necessitam de
ferramentas de acessibilidade para a área. Tendo em vista que o sistema viário seria
impactado, houve um cálculo de vagas de estacionamento e fluxo regular, para o
atendimento da demanda. Assim, recomendou-se a readequação dos bolsões de
estacionamentos e do sistema viário local. O projeto apresentou intervenções para os
principais pontos de acesso de pedestres ao setor com o redimensionamento de calçadas,
rampas e escadas, com o intuito de permitir a continuidade dos percursos de pedestres com
a inserção de plataformas elevadas nos pontos de travessias do sistema viário. Quanto ao
acesso Oeste, sugeriu-se a redução dos bolsões de estacionamentos vizinhos para
proporcionar a ampliação da principal porta de entrada para a área, com a criação de uma
generosa plataforma elevada localizada junto do acesso à Galeria dos Estados. A nova
escada que se sugeriu no projeto, disporia de patamares de acomodação e descanso, em
atendimento às normas de acessibilidade. A proposta desenvolvida contemplou um
conjunto de rampas junto a encosta do talude existente para cadeirantes e ciclistas, a fim
de proporcionar acessibilidade a um dos pontos de acesso mais utilizados no local. Para o
acesso Norte, se propôs a intervenção do setor com a readequação do talude para permitir
a implantação de rampas acessíveis e escadas com patamares e corrimãos. Em todo o
perímetro do setor, recomendou-se, ainda, o plantio de 593 novas espécies arbóreas e
aproximadamente 7.000,00m² de novas forrações e gramíneas para revegetar o local,
principalmente ao longo dos caminhos de pedestres propostos. Encerrada a apresentação,
a Conselheira Gabriela de Souza Tenório

passou ao relato e voto, a saber: “Considerando o exposto e louvando, ainda uma vez, o
esforço da SEDUH em desempenhar espaços públicos para uma cidade mais adequada aos
pedestres e ciclistas, mais vida, segura e acessível a todos os cidadãos, VOTAMOS pela
aprovação do projeto de Requalificação do Setor Bancário Sul – Quadras 1 e 2 –
consubstanciando no Memorial Descritivo 112/2018 e Projeto de Sistema Viário e
Paisagismo SIV 112/2018, incorporando a alteração em que consta passagem elevado no
acesso sul, e rampa para conexão com o Setor de Autarquias Sul, a leste; recomendando
fortemente encaminhar à RA 1/Administração do Plano Piloto e/ou demais órgãos
responsáveis – solicitação para solução de circulação vertical na ala leste da Galeria dos
Estados, para que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida possam acessar o Setor”.
Abrindo para o debate da matéria, o Conselheiro Persio Marco Antonio Davison teceu
algumas considerações a respeito do projeto e apontou que a proposta poderia
compreender a acessibilidade da Galeria dos Estados, para a travessia de pedestres com
deficiência ao ponto de superfície. Ademais, pontuou que o Setor Cultural Sul poderia
também, contar com equipamentos públicos de acessibilidade para o trânsito e acesso aos
locais adjacentes. Teceu algumas críticas, dentre as quais o não vislumbro de elementos
que compreendessem melhorias ao público que depende do transporte público e pedestres
ativos. De posse da fala, a Conselheira Julia Teixeira Fernandes - Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF, parabenizou a todos os envolvidos no projeto
e por todo estudo desenvolvido no local. Na linha da fala anterior, a Conselheira
Solisângela Rocha dos Montes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa –
SECEC, parabenizou todo o trabalho desenvolvido pela equipe da FAU UnB, em parceria
com a SEDUH, e deslumbrou-se com o projeto apresentado quanto a implementação da
ciclovia. Por sua vez, a Conselheira Janaína de Oliveira Chagas, da Secretaria de Estado
de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SO, questionou se havia algum problema
de drenagem naquela região, tendo em vista que havia a necessidade de uma análise da
drenagem antes da execução das obras, a fim de assegurar o bom andamento do projeto.
Por fim, a Conselheira Maria Silvia Rossi, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do
Distrito Federal – SEMA, teceu considerações acerca da necessidade de arborização das
vias e também que, nos projetos futuros, fossem observados mecanismos de filtragem do
ar, para além do mero plantio de árvores. Em contrapartida às exposições feitas, o Senhor
Clécio Nonato Rezende aduziu que a SUPROJ possuía problemas quanto aos registros das
áreas de subsolo e que isso impactava a alteração de projetos nos perímetros de subsolo da
Galeria dos Estados. O que poderia ser realizado seria a implementação de um elevador
para o atendimento da demanda de acessibilidade na área. Com relação ao sistema viário,
argumentou que a proposta foi submetida ao DETRAN, para que não houvesse nenhum
obstáculo quanto ao escoamento de veículos no local e que foi assentido pelo órgão todas
as propostas do projeto. No que diz respeito a drenagem, explicou que para além deste,
havia também o projeto para a iluminação pública da localidade, tendo em vista que a área
contava com tráfego noturno. A respeito da arborização, explicitou que o projeto se
preocupou com o sombreamento do local, uma vez que a insolação era demasiada para os
pedestres e frequentadores da região. Em seguida, com a palavra à relatora do processo,
Conselheira Gabriela de Souza Tenório, ponderou ser importante que todas as novas
propostas de requalificação sejam divulgadas pela assessoria de comunicação da SEDUH,
no entanto, indicou que fossem veiculados, primeiro, os benefícios trazidos pelas
melhorias na infraestrutura e por último as questões sobre as vagas de estacionamento. Em
seguida, ingressou-se em regime de votação para deliberar sobre o processo, em epígrafe.
O Senhor Marcelo Vaz Meira da Silva proclamou o resultado de 17 votos favoráveis do
Poder Público, 17 votos favoráveis da Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção, totalizando 34 votos favoráveis. Proclamando o resultado da aprovação do
processo de SEI 00390-00003152/2018-37 que trata do Projeto de requalificação urbana
das Quadras 1 e 2 do Setor Bancário Sul – SBS na forma do relato e voto das conselheiras
relatoras. Prosseguindo ao item 2.2. Processo 00390-00008026/2020-93; Interessado:
Associação dos Mutuários do Planalto Central - ASSMPC e CODHAB; Assunto:
Parcelamento do solo urbano de área identificado como Alto Mangueiral, localizado no
imóvel Papuda I, na Região Administrativa de São Sebastião - RA XIV: Relatores:
Hamilton Lourenço Filho – Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP e Guilherme
de Vasconcelos de Morais – Federação dos Inquilinos do Distrito Federal - FID/DF. O
Senhor José Jandson Queiroz, Arquiteto e Urbanista, iniciou a apresentação expondo que
a poligonal estava inserida na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII,
com área total de 110,4143 ha, em conformidade com o zoneamento e densidade exposto
pelo PDOT. O Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE do Distrito Federal, buscou
implementar a interligação viária entre as novas centralidades propostas, assegurando a
integração entre os diferentes modais de transportes, priorizando os não-motorizados, com
o intuito de estimular a adoção de novas tecnologias edilícias e arquitetônicas referentes à
eficiência energética e ao reuso de água. Além disso, asseguraria também a implantação
do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis intraurbanas, como parte da estratégia de
manutenção da permeabilidade do solo, infiltração, recarga, manejo de águas pluviais e
melhoria do microclima urbano, atendendo às especificidades de cada subzona. Não
obstante a isso, o Zoneamento Ecológico Econômico visava promover a geração de
emprego e renda consoante à vocação desta zona, bem como a redistribuição das
atividades produtivas nos núcleos urbanos consolidados, buscando a geração de emprego
e renda para a inclusão das populações vulneráveis, para garantir a multifuncionalidade na
oferta de lotes urbanos e a existência de áreas e lotes institucionais para qualificação e
expansão do sistema de mobilidade e suas infraestruturas, propiciando a formação de
núcleos urbanos compactos. Apresentou a Subzona de Dinamização Produtiva com
Equidade 7 – SZDPE 7 e o Risco ecológico baixo e médio de perda de área de recarga de
aquífero. A respeito do ZEE de contaminação do subsolo, os riscos seriam: muito baixo,
baixo, médio e alto para a
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poligonal, assim como a ZEE de perda de solo por erosão. Explicou que havia a ausência
de cerrado e risco médio de perda de áreas remanescentes de cerrado nativo e que a APA
da Bacia de São Bartolomeu estava de acordo a legislação pertinente. A área estava de
acordo com a DIUR 01/2019 e DIUPE 11/2022, quanto ao zoneamento e sistema viário
proposto, bem como a inserção da gleba e os parâmetros de uso e ocupação do solo.
Expôs os diagramas do projeto urbanístico da poligonal e também a imagem da proposta
de endereçamento para a área, contando com nomes ao invés de números e siglas.
Considerando que a área do projeto estava em zona consolidada, possuía condições de
abastecimento de serviços e infraestrutura necessária, explicitou que foi emitida a Licença
Prévia (LP SEI-GDF) nº 02/2022 – IBRAM/PRESI, com validade de até 05 anos, com
condicionantes, exigências e restrições, consubstanciado no Processo SEI 00391-
00007465/2020-51. Argumentou que foram efetuadas as consultas as Concessionárias de
Serviço Público, nas quais se pronunciaram da seguinte forma: (i) TERRACAP: informou
que mediante o Despacho nº 0739/2022 – NUANF, de 20 de abril de 2022, a área
caracterizada estava de acordo com as coordenadas do termo de cessão elaborado pela
CODHAB, denominada de “Alto Mangueiral – Poligonal Termo de Cessão CODHAB”
estava incorporado ao patrimônio da TERRACAP, sob matrícula: Av.9/109.002, no
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis do DF; (ii) NOVACAP: propôs que a
solução que poderia ser adotada para o empreendimento seria a elaboração de um projeto
de drenagem, no qual foi apresentado e submetido para aprovação, sob o processo SEI
GDF 00112 00009284/2022-83. De acordo com o Ofício nº 1270/2022 –
NOVACAP/PRES, de 18 de maio de 2022, a análise do projeto estava em andamento e
que não condicionava eventual deliberação do projeto pelo CONPLAN; (iii) ADASA: no
que diz respeito a outorga de lançamento pluvial, aduziu que por intermédio do Processo
SEI-GDF 00197-00001693/2022-11, Documento Outorga Prévia nº 90/2022 –
ADASA/SRH/COUT, de 30 de maio de 2022, foi emitida a outorga prévia para à
Associação dos Mutuários do Planalto Central, para o sistema de drenagem do
parcelamento Alto do Mangueiral Gleba A, para o lançamento de águas pluviais 02 (dois)
pontos de descarga no córrego Mato Grande, na Bacia Hidrográfica do Rio São
Bartolomeu; (iv) CAESB: se encaminhou o Termo de Viabilidade Técnica TVT
031/2022, informando que haviam condições de atender a demanda de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, desde que fossem implementadas melhorias na
infraestrutura. Acerca do sistema de abastecimento de água, os projetos e obras de
melhorias de elevatória, adutora e reservatório, que seriam executados em duas etapas.
Mas não seria necessária a perfuração de poços profundos e, portanto, não havia
necessidade de outorga da ADASA. O Sistema de Esgotamento Sanitário seria destinada a
ETE de São Sebastião; (v) NEOENERGIA: havia viabilidade técnica no fornecimento de
energia elétrica ao empreendimento, desde que o responsável satisfizesse as condições
regulatórias. O empreendedor informou que as condições foram atendidas por meio do
projeto de rede de distribuição de energia elétrica, que foi aprovado pela concessionária.
(vi) DER/DF: em resposta ao Ofício nº 133/2021 – SEDUH/SUPAR/ULINF/COINT, a
concessionária informou que a gleba não interferia em nenhuma faixa de domínio e área
non aedificandi das rodovias que compunham o SRDF. Não obstante a isso, o
empreendedor desenvolveu um relatório de impacto de sistema de trânsito – RIST
(Processo SEI 00113-00006120/2022-76) para embasamento da solicitação. O DER-DF,
por meio do Ofício nº 285/2022 – DER-DF/DG/SUTRAN encaminhou o Parecer Técnico
nº 27/2022 – DER-DF/DG/SUTRAN/DITRA/GEAPO, que além de apontar as medidas
mitigadoras necessárias, informou que a análise do estudo de trânsito verificou que não
havia necessidade de alterações do sistema viário interno ao empreendimento; (vii) SLU:
manifestou-se aduzindo que realizava a coleta comum dos resíduos domiciliares e
comerciais nas proximidades da área, não havendo impacto significativo nos serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares gerados, desde
que o volume estivesse dentro do limite de até 120 litros por dia, por unidade domiciliar.
Encerrada a apresentação, o Conselheiro Guilherme de Vasconcelos de Morais - FID/DF,
passou ao relato e voto, a saber: “Pelas Razões expedidas no Parecer Técnico n.º
151/2022 - SEDUH/SELIC/SUPAR/UPAR/COPAG, votamos no sentido de que seja
aprovado o Projeto de Urbanismo do parcelamento definido no projeto de urbanismo
URB 145/2022, inserido na poligonal do parcelamento do solo denominado Alto do
Mangueiral, consubstanciado no MDE 145/2022,URB 145/2022 e NGB 145/2022, que
atende às diretrizes e parâmetros estabelecidos na Lei Complementar nº 803/2009 que
trata do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/2009, atualizada pela Lei
Complementar nº 854/2012; Diretrizes Urbanísticas para a Região do São Bartolomeu,
Jardim Botânico e São Sebastião no Distrito Federal - DIUR 01/2019, Diretrizes
Urbanísticas Específicas - DIUPE 11/2022 e demais legislações urbanísticas pertinentes”.
Dessa forma, franqueou-se a palavra para o início da discussão. Com a palavra, a
Conselheira Gabriela de Souza Tenório - FAU/UnB, parabenizou todo o trabalho
desenvolvido que culminou o projeto apresentado e demonstrou alegria quanto a sugestão
de vias com nomes e não números. Realizou apelo para que fosse considerado o
parcelamento com lotes menores, para que a gleba pública não fosse fatiada e, ainda
aduziu que a permeabilidade dos lotes pequenos conduzia a participação popular.
Preocupou-se com a declividade dos canais comerciais, porque os empreendimentos
poderiam conter barreiras que dificultavam o acompanhamento das lojas com as calçadas,
a fim de que preservar a vitalidade urbana. A Conselheira Julia Teixeira Fernandes -
CAU/DF, assim como a fala anterior, contribuiu para o projeto ponderando que em função
de um tratado mais urbanístico, recomendou que esses espaços públicos não fossem
sombreados com coqueiros e palmeiras, porque em termos bioclimáticos isso não
funcionava e que ambientes de estar urbano poderiam contar com outras ações de projetos
para o sombreamento público. Parabenizou e agradeceu o projeto minucioso elaborado.
Na mesma esteira, a Conselheira Maria Silvia Rossi – SEMA/DF, mencionou as

características que havia gostado no projeto e demonstrou seu encantamento com a
qualidade dos projetos apresentados no âmbito do CONPLAN. Retomando a palavra para
considerações sobre o exposto, o Senhor José Jandson Queiroz, Arquiteto e Urbanista,
abordou que os projetos que havia desenvolvido faziam com que a teoria urbanista e
arquitetônica fossem refletidas na prática e parabenizou a equipe da SEDUH pela
oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da Cidade. A partir da identificação,
abordou que havia a necessidade de promover uma costura do tecido urbano que estava
fragmentada na região, especialmente quanto a Região Administrativa do Jardim Botânico,
com o intuito de promover postos de trabalhos. Aduziu que os grandes lotes são os
grandes escopos dos problemas enfrentados nas elaborações dos projetos, porque a trama
urbana induzia que as pessoas se interessassem pela utilização do espaço urbano.
Demonstrou felicidade pelo cuidado que a SEDUH vinha demonstrando com o
engrandecimento e enaltecimento dos espaços urbanos. Com a palavra, a Conselheira
Tereza da Costa Ferreira Lodder – SEDUH, abordou que o projeto e o resultado deste
ficaram muito bons e que o bairro serviria de exemplo para os demais e ainda,
parabenizou os autores pela elaboração e cuidado com a proposta. Em seguida, se entrou
em regime de votação para deliberar sobre o processo, em epígrafe. O Senhor Presidente
Marcelo Vaz Meira da Silva proclamou o resultado de 17 votos favoráveis do Poder
Público, 17 votos favoráveis da Sociedade Civil, nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção, totalizando 34 votos favoráveis. Proclamando o resultado da aprovação do
Processo SEI 00390-00008026/2020-93 que trata do Parcelamento do solo urbano de área
identificada como Alto Mangueiral, localizado no imóvel Papuda I, na Região
Administrativa de São Sebastião – RA XIV, na forma do relato e voto dos conselheiros
relatores. Na sequência, o Presidente Marcelo Vaz Meira da Silva parabenizou
veementemente a equipe da Subsecretaria de Parcelamento e Regularização Fundiária –
SUPAR, mencionando, nominalmente, seus agradecimentos a Subsecretária da SUPAR
Senhora Danielle Borges Siqueira Rodrigues; a Chefe da Unidade de Novos
Parcelamentos do solo Senhora Tereza da Costa Ferreira Lodder; à Coordenadora de
Parcelamento do Governo – COPAG Senhora Ana Carolina Favilla Coimbra e, à
Coordenadora de Parcelamentos Senhora Alessandra Marques, bem como os Analistas
Senhora Larissa Alves Lacerda e o Senhor Rafael Martins Mendes que trabalharam,
especificamente nesse projeto. Parabenizou ainda, a todos os envolvidos neste projeto e
aos conselheiros e conselheiras do CONPLAN, pela aprovação do Parcelamento do Alto
Mangueiral, na Região Administrativa de São Sebastião – RA XIV. Por conseguinte,
considerando o avançar do horário, o Presidente Marcelo Vaz Meira da Silva propôs que o
item 2.3. Processo SEI 00390-00007464/2021-15, Interessado: SEDUH, a respeito do PLC
– Extensão de Uso e Atividades Principais para o Lote 45 do Setor de Embaixadas Norte
– SEN, na Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, sob a relatoria do Conselheiro
Hamilton Lourenço Filho, fosse apreciado como primeiro item de pauta, da próxima
Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de junho de 2022. Submetida a proposta
aos conselheiros e conselheiras do CONPLAN, não havendo manifestação em contrário,
foi aprovado o exposto. Por fim, avançou ao Item 3. Processo para Distribuição. 3.1.
Processo SEI 00390-00004599/2022-18; Interessado: Park Premium Construção e
Incorporação S/A; Assunto: Desdobro Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos –
SGCV, Lote 1B, na Região Administrativa do Guará – RA X: Ficando a relatoria do
processo sob a responsabilidade da Conselheira Maria Silvia Rossi – SEMA/DF.
Imediatamente, passou ao item 4. Assuntos Gerais: O Presidente Marcelo Vaz Meira da
Silva parabenizou e exaltou o trabalho desenvolvido no âmbito do processo do PLC de
Parcelamento do Solo. Por sua vez, a Conselheira Maria Silvia Rossi – SEMA/DF, aduziu
que o PLC estava sendo tratado para que resultasse em uma Lei que abordasse
procedimentos e não de conteúdo, a fim de que os temas fossem separados para não os
misturar ao novo PDOT, a ser elaborado. Comentou sobre reuniões que seriam agendadas
com o IBRAM e com outras entidades, com o intuito de esgotá-lo e englobar as sugestões
para evolução e qualificação dessa legislação. O Conselheiro Almiro Cardoso Farias
Júnior – OAB/DF, abordou que a nova Lei buscava também que o aplicador da norma
obtivesse conforto na aplicação desta nos casos concretos. Mencionou que, ao ler a
legislação, seria fundamental que os leitores considerassem o espírito da lei, a fim de que
as dúvidas que sobreviessem pudessem ser sanadas. Avançando ao Item 5. Encerramento:
Não havendo manifestações adicionais, o Senhor Secretário Executivo de Licenciamento e
Regularização Fundiária, Senhor Marcelo Vaz Meira da Silva, declarou encerrada a
Centésima Nonagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal, agradecendo a presença de todos. Ata aprovada
na 86ª Reunião Extraordinária realizada no dia 23 de junho de 2022, em sessão pública
virtual.
TEREZA DA COSTA FERREIRA LODDER, 2ª Suplente indicada – SEDUH; RENATO
OLIVEIRA RAMOS, Suplente - CACI, GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA,
Suplente - SEEC; VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR, Titular - SERINS;
LUIZ CARLOS BRITTO FERREIRA, Suplente - SEAGRI; MARIA SILVIA ROSSI,
Suplente - SEMA; JESUINO DE JESUS PEREIRA LEMES, Titular - SDE; JANAÍNA DE
OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SO; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO,
Suplente – SEMOB; SOLISÂNGELA ROCHA DOS MONTES, Suplente - SECEC;
HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente – TERRACAP; SANDRA MARIA
FRANÇA MARINHO, Suplente – CODHAB/DF; JEANSLEY CHARLLES DE LIMA,
Titular - IPEDF Codeplan; JOSÉ AIRTON LIRA, Suplente – DF LEGAL; CLAUDIO
JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, Titular - IBRAM; VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA,
Suplente - SEGOV; BRUNO ERICKY FRANCISCO ALVIM DE OLIVEIRA, Suplente -
SEPE; PERSIO MARCO ANTONIO DAVISON, Suplente - RODAS DA PAZ; HELOÍSA
MELO MOURA, Titular - IAB/DF; GABRIELA DE SOUZA TENÓRIO, Titular -
FAU/UnB; JULIA TEIXEIRA FERNANDES, Titular – CAU/DF; MARA DOS
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SANTOS MEURER, Titular - CREA/DF; DIONYZIO ANTONIO MARTINS
KLAVDIANOS, Suplente - SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR,
Titular - ADEMI/DF; OVIDIO MAIA FILHO, Titular – FECOMÉRCIO; GEOVANI
MULLER, Suplente - SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular –
PRECOMOR; DANIEL BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Titular – ÚNICA/DF;
GUILHERME DE VASCONCELOS DE MORAIS, Titular – FID/DF; DORIENE
GONÇALVES DA SILVA, Titular - FNE; ARLEY ASSUNÇÃO BARRETO, Titular
– ASSINC-DF/RM; TARCÍZIO DINOÁ MEDEIROS, Titular - IHG/DF; ALMIRO
CARDOSO FARIAS JÚNIOR, Suplente - OAB/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR,
Titular - FIBRA/DF.

MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA
Secretário de Estado, Substituto

Presidente, Em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO DO MEIO AMBIENTE
DO DISTRITO FEDERAL

 
ATA DA 160ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas, ocorreu a
160ª reunião ordinária do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF,
realizada por videoconferência, atendendo à convocação do seu Presidente, o Secretário de
Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA/DF. Fizeram-se presentes
MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA (SEMA/DF), presidindo a reunião, e os demais
conselheiros(as): ALBATÊNIO RESENDE (TERRACAP), ADAUTO SANTOS (ABES),
ATHAUALPA NAZARET (SEAGRI), ALISSON SANTOS (IBRAM), CAMILA PIRES
(SEDUH), GABRIEL FONTE (SODF), JOÃO SUENDER (SES), LUCIANO ALENCAR
(SINDUSCON), KÉSSIA MAGALHÃES (CACI), FABIO PEREIRA MARGARIDO
(PMDF), MANOEL MACHADO DE ARAÚJO (IBAMA), MAC LEONARDO SOUTO
(SEAGRI), MAURICIO SHOJI HATAKA (SEEC), MARCUS VINÍCIOS DE SOUZA
(CREA/DF), MARCELO WOLTER (CAESB), GABRIELA CASCELLI FARINASSO
(CAU), NATÁLIA CRISTINA TEIXEIRA (FAPE/DF), OLÍVIA KROHN (FIBRA),
PEDRO HENRIQUE SAAD (OAB/DF), PEDRO SALLES (CREA/DF), PHILIPPE
POMIER LAYRARGUES (UnB), RAFAEL MORAES (ADEMI/DF), VERUSKA
NISIGUCHI (SEDES), RODRIGO FEITAS (SEDES), REGINA FITTIPALDI (FÓRUM
DE ONGS), RAQUEL MILANO (OCA DO SOL), TATYANE RODRIGUES (UCB),
VLADIMIR PUNTEL (CAESB), VANDETE MALDANER (ADASA), SÉRGIO BUENO
(CCAN) E ZENO JOSÉ ANDRADE GONÇALVES (SEMOB). Participaram como
convidado: ALEXANDRE CENCI (FAPE/DF). Participaram como ouvintes: CARLOS
GAZZOLA, CLARINE (IBRAM), CAROLINA CARVALHO (ASEST/SEMA), JULIO
BAENA (SEMA), ADRIANA B. MANDARINO (SEMA), RICARDO NOVAES
RODRIGUES (SEMA), HIAGO FARECO (SEMA), LEONEL GENEROSO (SEMA) E
UGO ANDREAZZI (SEMA). A reunião foi coordenada por MARICLEIDE MAIA SAID
(SEMA). Confirmado o quórum necessário para segunda convocação, a Presidente da
reunião declarou aberta a sessão e perguntou se algum conselheiro gostaria de fazer uso da
palavra. O conselheiro Philippe/UnB solicitou para SEMA algum informe sobre a situação
da Serrinha do Paranoá onde ocorre supressão vegetal na área. Sugeriu uma reunião
extraordinária para discutir melhor o assunto. A Presidente respondeu que não tem nenhum
representante da SEMA na reunião envolvido nesse assunto. Verificará sobre o assunto. O
conselheiro Sérgio/CCAN ressaltou a relevância do tema por ser uma área importante de
recarga de aquífero, até pelo lago Paranoá. Concordou na realização de uma reunião com o
objetivo de nos posicionarmos diante desse assunto a partir dos informes que venha a ser
dados. A Presidente agradeceu a consideração e destacou que o assunto é importante e
merece um tratamento. Verificará a possibilidade de realizar uma reunião extraordinária
para discutir o assunto. A conselheira Regina/Fórum das ONGs informou que AIRE Granja
do Ipê não tem ainda um conselho gestor como foi acordado em um decreto que foi
publicado em janeiro de 2022. Disse que o objetivo do decreto foi à criação de um conselho
gestor para resolver problemas na Unidade de Conservação - UC. Ressaltou a importância
de reativar esse conselho o mais breve possível tendo em vista o que ocorre naquela área,
como supressão vegetal e ocupação irregular das terras. A Presidente informou que a
SEMA/DF já acompanha a situação da Granja do Ipê há um tempo e que recebe
informações sobre os problemas ocorridos na área. Disse que por lei, a presidência tem que
ser exercida pelo IBRAM, mas a pedido deles a SEMA/DF concordou em assumir a
presidência. Comprometeu em reunir o conselho gestor para verificar a situação da área. O
conselheiro Alisson/IBRAM disse que a preocupação da conselheira é pertinente e sabe da
dificuldade de combater a ocupação irregular em áreas protegidas. Formalizará oficialmente
os relatos da conselheira e passará para a fiscalização do IBRAM. Sem mais solicitações, a
Presidente prosseguiu com a pauta da reunião. Item 1 da pauta: Apreciação e deliberação da
Ata da 159ª R.O. Informou que a ata foi enviadas no prazo regimental pela secretaria
executiva. Submeteu à aprovação. A ata foi aprovada por unanimidade. Passou para o item
2 da pauta: Processo 00393-00000105/2022-33 – FAPE/DF solicita que a IN IBRAM 05,
de janeiro de 2022, que trata de estudos da fauna e de autorizações para supressão de
vegetação, no âmbito do licenciamento ambiental, seja revogada e a matéria tratada pelo
CONAM. A Presidente informou que esse item trata da manifestação da Federação de
Agricultura e Pecuária do Distrito Federal - FAPE-DF acerca da publicação da Instrução
Normativa nº 05/2022 do IBRAM que estabelece os procedimentos para os

estudos de fauna no âmbito do licenciamento ambiental e da Autorização de Supressão de
Vegetação Nativa. Passou a palavra para representante da FAPE/DF explanar sobre a
Moção. A conselheira Natália/FAPE/DF explicou que a FAPE/DF, seus sindicatos e
produtores rurais do DF se manifestaram com veemência e grande preocupação a respeito
da publicação da Instrução Normativa nº 05/2022/IBRAM de 26 de janeiro de 2022. Disse
que causou bastante preocupação, no que tange à exigência de levantamento de fauna, em
função do tamanho e localização espacial do empreendimento e que essa nova exigência
onerará ainda mais os empreendedores que já apresentaram todos os laudos e estudos para
licenciar ambientalmente sua atividade. Lembrou que o produtor rural é parceiro do meio
ambiente e já realiza o manejo sustentável em sua propriedade, sendo este merecedor de
reconhecimento por estas ações. Disse que não é intenção da classe deixar de apresentar
documentos que sejam necessários, porém essa exigência de laudo de fauna causa prejuízo
financeiro para o produtor. Neste sentido, solicitou que a IN nº 05/2022 do IBRAM seja
revogada e que esse tema seja tratado na esfera competente que é o CONAM/DF. Sugeriu
a criação de um grupo técnico para discutir o assunto. O Sr. Alexandre Cenci, Vice-
Presidente da FAPE/DF, corroborou com as palavras da conselheira. Ressaltou que o
custo é alto para essa exigência e que a norma tinha que ter valores compatíveis coma a
atividade do pequeno e médio produtor. O conselheiro Alisson/Ibram explicou que antes
da norma existia uma subjetividade quando se tratava de fauna. Quando isso acontecia,
tinha que elaborar um termo de referência para cada caso e isso normalmente gerava um
formato que não tinha padrão e muitas vezes uma discussão técnica onerosa. O IBRAM
tenta evitar a subjetividade respeitando a dinâmica técnica. Ressaltou que a IN nº 05/2022
não cria novas obrigações,por outro lado, ordena obrigações existentes ao padronizar
regras, inserir novos instrumentos, definir casos de dispensa, simplificar processos e
retirar a discricionariedade do analista ambiental quando se trata da temática fauna.
Informou que foram realizadas reuniões com a sociedade organizada e audiência pública
para colher as contribuições para avaliação de ajustes no texto. Após as reuniões,
compreendeu que serão necessários alguns ajustes na norma o que resultou em uma
proposta de revisão. Informou que hoje tem uma norma substitutiva que está na
procuradoria jurídica do IBRAM para substituir a IN nº 05/2022. O conselheiro Pedro
Salles/CREA/DF apoiou a solicitação da FAPE/DF de que esse assunto tem que ser
discutido dentro do conselho de meio ambiente. Disse que é inoportuno o IBRAM trazer
uma regulamentação sem a adequada discussão e que a norma gera obrigações para o setor
de empreendimentos. Comentou que o IBRAM tem que buscar o acervo de dados e
informações disponíveis no órgão ambiental daquele elemento para facilitar a tomada de
decisão e reduzir a burocracia. O conselheiro Luciano/SINDUSCON parabenizou a
participação do IBRAM em todo processo de criação da norma. Durante as reuniões, disse
que teve a oportunidade de colocar alguns pontos que faltaram na norma. Apoiou o pleito
da FAPE/DF e que esse assunto venha a ser debatido no âmbito do CONAM/DF. A
conselheira Vandete/Adasa questionou o objetivo dessa norma, se faltam dados para
conhecer a fauna do território ou onerar empreendedores com custos que deveriam ser do
Estado. Disse que o debate no pleno do CONAM/DF pode enriquecer a norma. O
conselheiro Alisson/IBRAM informou que está a disposição para discutir o assunto e
concordou que a contribuição do colegiado do CONAM/DF é válida para essa norma.
Apoiou a criação de um grupo de trabalho no CONAM/DF para acompanhar e questionar
essa norma quando necessária. O Sr. Marcus Vinícius/CREA/DF parabenizou o IBRAM
pela iniciativa de disciplinar o assunto, mas recomenda esperar as discussões para
amadurecer essa norma. Sugeriu cancelar essa IN nº 05/2022 e criar um grupo de trabalho
para buscar um equilibrio na norma que possa beneficiar e não prejudicar o andamento dos
processos de licenciamento ambiental que envolve estudo de fauna. Sem mais
contribuições, a Presidente sugeriu com encaminhamento constituir um Grupo de
Trabalho – GT para analisar e propor contribuições de melhoria à Instrução Normativa nº
05/2022 – IBRAM/DF, que estabelece os procedimentos para os estudos de fauna no
âmbito do Licenciamento Ambiental e da Autorização para Supressão de Vegetação no
DF. Sem manifestações contrárias deliberou-se, por unanimidade, pela criação do GT,
com a seguinte composição: Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal -
SEMA/DF; Instituto Brasília Ambiental – IBRAM/DF; Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF;
Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis no Distrito Federal - IBAMA/DF; Universidade de Brasília - UnB;
Universidade católica de Brasília - UCB; Federação das Indústrias do Distrito Federal –
FIBRA; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF – CREA/DF; Sindicado da
Indústria e da Construção Civil do Distrito Federal – SINDUSCON/DF; e Federação da
Agricultura e Pecuária do Distrito Federal - FAPE/DF. O grupo de trabalho será
coordenado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal - FAPE/DF e
deverá concluir seus trabalhos no prazo de 90 dias a contar da realização da primeira
reunião. A Presidente prosseguiu para o item 3 da pauta: Processo 00393-00001039/2021-
38 – SINDUSCOM solicita criação de Grupo de Trabalho para análise do Anexo I da
Resolução n° 01, de 30 de janeiro de 2018, que define parâmetros e procedimentos para o
licenciamento ambiental simplificado. A Presidente abriu a palavra para considerações. O
Gabriel Fonte/SO/DF lembrou que na última reunião foi encaminhado para análise da
Procuradoria Geral do DF – PGDF o processo relacionado a uma nova norma de
licenciamento ambiental que faz parte da regulamentação dos padrões de licenciamento
por forte potencial poluidor. Perguntou se seria o caso de esperar o retorno da PGDF para
poder dar continuidade a esses grupos de trabalho. A Presidente respondeu que a consulta
da PGDF não entra em conflito com o assunto que será discutido no grupo de trabalho.
Sem mais contribuições, a Presidente sugeriu com encaminhamento constituir um Grupo
de Trabalho - GT, para revisar o anexo 1 da Resolução 01/2018 - CONAM/DF, que define
parâmetros e procedimentos para o
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