
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM VISTAS A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
DIREITO REAL DE USO PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS CONTÍGUAS

AOS LOTES DESTINADOS AO USO RESIDENCIAL LOCALIZADOS NAS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS DO LAGO SUL E LAGO NORTE

No dia vinte e um do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois, no Setor Comercial
Norte, Quadra 01, Bloco A – Edifício Number One – Asa Norte Brasília/DF – 18º andar,
foi iniciada a Audiência Pública com vistas a apresentação da proposta de Projeto de Lei
Complementar que dispõe sobre a concessão de direito real de uso para ocupação de áreas
públicas contíguas aos lotes destinados ao uso residencial localizados nas Regiões
Administrativas do Lago Sul e Lago Norte, pelo Senhor Mateus Leandro de Oliveira,
Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH,
que neste ato substitui o Excelentíssimo Governador do Distrito Federal, Senhor Ibaneis
Rocha. Inicialmente, o Senhor Orlando Dias Pereira, Assessor Técnico de Órgãos
Colegiados – ASCOL/SEDUH, deu início a Audiência Pública, cumprimentando a todos
os presentes. Convidou para compor a Mesa o Senhor Mateus Leandro de Oliveira,
Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, a
Senhora Janaina Domingos Vieira, Secretária Executiva de Gestão e Planejamento do
Território – SEGESP, o Senhor Anderson Tolêdo, Administrador Regional do Lago Norte.
Registrou a presença da Senhora Laís Cerqueira Silva Figueira, Promotora de Justiça do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Informou que o primeiro
aviso de convocação foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 199, de 21 de
outubro de 2022 e em jornal de grande circulação no mesmo dia e que o segundo aviso de
convocação foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 212, de 11 de novembro
de 2022, bem como foi dada publicidade em jornal de grande circulação, no mesmo dia.
Todavia, houve a publicação de um terceiro aviso de convocação, em jornal de grande
circulação, no dia 16 de novembro de 2022, bem como foi dada publicidade na página
oficial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Habitação do Distrito Federal
(SEDUH), no mesmo dia, em conformidade ao que dispõe a Lei nº 5.081, de 11 de março
de 2013. Anunciou que a Audiência Pública tratará sobre os assuntos constantes da pauta a
seguir transcrita: 1. Abertura dos trabalhos; 2. Apresentação Técnica; 3. Debates e
respostas às perguntas realizadas; 4. Encerramento. Abordou que a Audiência Pública
possui caráter consultivo e tem como objetivo debater e recolher contribuições. Discorreu
que a ocasião estava sendo registrada por gravação de vídeo e áudio, sendo que o material
produzido comporá a memória do processo, bem como será publicizado na página
eletrônica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito
Federal (SEDUH) através do link “Audiência Pública” e a Ata será publicada no Diário
Oficial do Distrito Federal (DODF) em até trinta dias a contar da realização dessa
Audiência Pública. Apresentou as condições para manifestação oral do público presente,
exigindo, para tanto, a prévia inscrição, no momento oportuno. Solicitou que as
manifestações respeitassem a ordem de inscrições e explicou que as falas seriam
organizadas pela Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados (ASCOL), bastando que o
interlocutor levantasse a mão para efetuar sua inscrição. Instruiu a todo de que o tempo de
duração das falas seria o de cinco minutos, quando se tratasse de Representantes de
entidades e o de dois minutos, em caso de manifestações individuais. Finalizou
ressaltando que a presente Audiência Pública estava sendo transmitida através do canal
“Conexão SEDUH”, no Youtube. Dito isso, seguiu ao Item 1. Abertura dos trabalhos: O
Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal
(SEDUH), Mateus Leandro de Oliveira, iniciou a reunião cumprimentando a todos e
saudando os componentes da mesa, bem como os moradores, dirigentes de entidade
presentes, aos componentes da equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), a Senhora Laís Cerqueira Silva
Figueira, Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(MPDFT) e a Senhora Ivana Teresa Jinkings Campelo, Assessora Técnica da 1ª
Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística, do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT). Julgou importante esclarecer que a proposta apresentada
se tratava de um Projeto de Lei Complementar (PLC) que vinha sendo debatido com a
sociedade a algum tempo, sendo, inclusive, realizadas reuniões anteriores e colhida a
oitiva pública sobre o assunto, a fim de regulamentar a concessão de uso de áreas verdes.
Ressaltou que daquele momento em dia era cediço por todos acerca da existência de uma
ação judicial movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)
pleiteando a desobstrução das passagens, conhecida como “becos”, que seriam aquelas
áreas localizadas entre lotes de ponta e contra ponta, a depender da configuração da
quadra. Contudo, mencionou que houve uma busca, que perdurou cerca de um ano, por
entendimentos, nos autos do processo, de forma colaborativa entre a o órgão do Poder
Executivo distrital e o órgão do Poder Judiciário, no sentido de se alcançar uma solução no
bojo do processo de execução judicial, o qual também procurou realizar uma discussão de
mérito urbanístico. Explicou a respeito das passagens entre lotes destacando sobre a
vulnerabilidade dessas áreas e registrou a presença massiva da Associação de Moradores
do Lago Norte nas tratativas e discussões sobre o tema. Destacou quanto ao mérito das
tratativas realizadas, cujo propósito visou distinguir situações em que o beco representava
uma efetiva passagem pública para as paradas de ônibus e comércio a fim de efetivar uma
permeabilidade dos conjuntos das quadras, especialmente refletindo nas demandas dos
pedestres, sejam moradores ou funcionários que laboram nas residências do local, bem
como diferenciar aquelas situações em que as passagens fazem uma interligação com
“nada a lugar nenhum”. Nesses casos, salientou foi refletido, por meio de um estudo
técnico, a definição de parâmetros e critérios que pudessem permitir, apenas, e tão
somente nesses casos, que o morador solicitasse a concessão daquele espaço inutilizado.
Pontuou que, atualmente, do ponto de vista jurídico, o processo havia tramitado sem que

essa discussão do mérito fosse realizada, em razão disso o Governo do Distrito Federal
(GDF) moveu uma Ação Rescisória em face da decisão interlocutória transitada em
julgado que não havia discutido o mérito do assunto, a fim de que a função urbanística do
beco fosse discutida. Esclareceu que a postura do atual governo era a de estabelecer um
diálogo aberto com a população focando em uma lógica que abordasse a função
urbanística da passagem, algo que no processo judicial não havia sido amplamente
enfrentado, tendo em vista que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal (SEDUH) não foi arrolada, em momento algum, para se
manifestar nos autos da ação judicial, mas somente o DF Legal. Rememorou que, em
gestões passadas, seria mais fácil “passar o trator” em situação análoga, contudo,
ressaltou que uma real discussão com a comunidade seria a medida mais bem acertada.
Alegou que no meio do caminho se deparou com um cenário de preocupação da
população de retornar ao status co, sem a necessidade de se efetuar uma regularização e
do pagamento de pouco preço. Asseverou que jamais foi a intenção da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH) onerar
mais ainda a população, todavia, a legislação pátria ordenava que, em relação a matéria
urbanística, a concessão não poderia ocorrer de forma gratuita e nesse sentido foi que
Governo do Distrito Federal (GDF) foi mal compreendido, pois apesar de existir a
possibilidade de se elaborar uma legislação sobre concessão de área, existe a
impossibilidade jurídica de assim o fazê-lo de forma gratuita. Dito isso, elencou outra
preocupação da população com relação a concessão de direito real de uso, em especial
quanto a utilização das áreas verdes, tendo em vista que muitas pessoas possuíam acesso a
essas áreas e realizavam o cuidado delas, imaginando que tais glebas eram inseridas em
suas propriedades. Todavia, conforme explicação anterior, não havia outra alternativa
senão as seguintes: (i) mantê-las ocupadas de forma irregular e ser sujeita a uma ação
judicial para questionar a respeito da ilegalidade da ocupação, ou (ii) se sujeitar a
elaboração de um Projeto de Lei que regulamente, devidamente fundamentada em estudos
urbanísticos e técnicos, além de perpassar por todo o processo de apreciação e votação,
para permitir a concessão mediante o pagamento do preço público. Contudo, ponderou,
devido a tamanha complexidade das demandas e do cenário jurídico encontrado, a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal
(SEDUH) propôs regulamentar a concessão de uso das áreas verdes em duas etapas,
sendo, todavia, apresentada a população na presente Audiência Pública somente a
primeira das duas propostas, que seria a regularização dos becos. Deixou claro e evidente
que naquela ocasião seria tratada somente a regularização dos becos, mas que em outro
momento a concessão real de uso para as áreas verdes seria tratada para se alcançar o
objetivo final de regularizar todas as áreas verdes. Demonstrou estar aberto ao diálogo
com a população para receber sugestões ou orientações de como atender as demandas que
surgirem, contudo, asseverou que a proposta que seria apresentada seria somente com
relação aos becos. Realizado todo o contexto, abordou que em atendimento ao dever de
transparência, notificou a todos de que houve, por parte do Ministério Público, a
orientação de se suspender a Audiência Pública e registrou acerca da relação respeitosa
entre o Poder Executivo e o Órgão judicial fiscalizador, alegando que a intenção não seria
o de confrontar o Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), mas o de fazer o que
era certo, o que representava o risco de fazer algo errado ou mal compreendido. Informou
que a recomendação formal emitida pelo órgão judicial foi submetida ao Excelentíssimo
Governador do Distrito Federal, Senhor Ibaneis Rocha naquela manhã, no qual avaliou
pela permanência da reunião, em razão de conferir a oitiva da comunidade ainda que
insurja, posteriormente decisão judicial que anule todos os atos praticados. Por derradeiro,
manifestou que o objetivo da Audiência Pública seria o seguinte: apresentar os estudos
técnicos disponibilizados no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH) com o propósito de informar a todos
como a proposta foi elaborada e antecipar a lógica de que todas as contribuições, que
foram anteriormente oferecidas, estavam sendo inseridas no processo de construção da
minuta, especialmente quanto a crítica com relação aos becos e quanto a fórmula de
cálculo de cobrança para fácil entendimento. Agradeceu a todos que se dispuseram a estar
presente na reunião e afirmou que a presença da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH) não se tratava de impor um debate, mas
a de ouvir as propostas e ideias oferecidas pela comunidade para colaborar com todo o
processo. Dessa forma, encerrou o momento de abertura. Antes de prosseguir a
apresentação, a Senhora Laís Cerqueira Silva Figueira, Promotora de Justiça do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), realizou breves
considerações a respeito do assunto. Em primeiro lugar informou a todos que em razão do
não atendimento a recomendação efetuada pelo Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (MPDFT), foi ajuizada uma ação cautelar para impedir a realização da
Audiência Pública e, tendo em vista o tempo efêmero para a apreciação do pedido pelo
órgão julgador, como pedido alternativo, solicitou a suspensão dos efeitos de todos os atos
praticados durante a reunião. Explicou que as Audiências Públicas ocorridas no Distrito
Federal são requisitos para o prosseguimento do processo de promulgação de uma Lei e
que a preocupação do Órgão fiscalizador da Lei seria a de que o Governo, por meio dessas
reuniões, somente informasse à população sobre determinada proposta sem realizar a
oitiva e o acatamento de contribuições oferecidas pela comunidade, apenas com o
propósito de cumprir etapas de um processo. Por outro lado, mencionou reconhecer acerca
do desafio de se vencer e apresentar questões técnicas e de difícil compreensão para a
população relativas a todo o processo desenvolvido pelo Poder Executivo, o que poderia
ser aprendido somente através da experiência. Dito isso, em relação as Audiências
Públicas, explanou que a legislação do Distrito Federal (DF) determina o prazo mínimo de
trinta dias para acontecerem, devendo, ainda, ser disponibilizado a comunidade o acesso a
todos os estudos e levantamentos realizados que embasam o Projeto de Lei.
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Todavia, sobre a presente Audiência Pública, noticiou que o Ministério Público constatou
que o Poder Executivo não havia disponibilizado os estudos que ensejaram a minuta do
Projeto de Lei no tempo hábil, representando, assim, uma violação à lei que estabelecia os
critérios de realização da reunião. Quanto a matéria relativa aos becos, explicou que o
tema não deveria ser objeto de apresentação de Projeto de Lei, em razão das discussões
jurídicas envoltas ao tema, a exemplo da tramitação da Ação Rescisória e demais atos
processuais que não foram concluídos, entretanto, noticiou que o Governo do Distrito
Federal (GDF) havia sido condenado a realizar a abertura dos becos, mas que todas as
tratativas acordadas durante o ano de 2021, quando alçou a órgão julgador do processo,
foram modificadas quanto ao entendimento anteriormente firmado e trabalhado. Em razão
disso, informou que o Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) solicitou o
julgamento da Ação Rescisória promovida pelo Governo do Distrito Federal (GDF),
confidenciando estar convencida de não existir interesse público em abrir mão dessas
passagens, o qual aguardará o deslinde da demanda. Realizou um discurso incisivo a
respeito das atitudes desempenhadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF), alegando
que o Poder Executivo “fazia o que queria”, representando, assim, uma postura perigosa
para a população e reforçou a postura do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (MPDFT), com relação a toda a matéria e atitudes desempenhadas pelo
governo. Finalizou e franqueou a palavra. Em sede de considerações, o Senhor Mateus
Leandro de Oliveira destacou que regulamentar uma concessão não representava afrontar
uma decisão, mas criar um marco legal para fomentar uma nova situação que estaria
passível, no futuro, a questionamentos judiciais. Desse modo, inexistindo uma decisão
judicial que impedisse a realização da discussão relativa aos becos, passou-se ao item 2.
Apresentação técnica: A Senhora Janaina Domingos Vieira, Secretária Executiva de
Gestão e Planejamento do Território (SEGESP), iniciou a apresentação cumprimentando a
todos e contextualizou sobre os estudos que foram disponibilizados no sítio eletrônico da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal
(SEDUH). Abordou e demonstrou as imagens das servidões que estavam no plano
original para as concessionárias de serviço público utilizarem para a passagem de água,
esgoto ou demais serviços que prestassem. Contudo, ao longo dos anos, as passagens
começaram a servir para a utilização por pedestres a partir da ligação dos conjuntos,
desembocando, assim, nas paradas de transporte público. Explicou que o projeto original
previa a criação de becos que se estabeleciam ao final das quadras e indicou que foram
mapeados oitocentos e noventa e um becos, sendo divididos entre o Lago Sul e o Lago
Norte. Pontuou que os estudos se iniciaram a partir da análise beco a beco e na criação de
critérios para a pesquisa, sendo um dos critérios elencados a questão da mobilidade
urbana, em especial ao destino utilizado para chegar em qual destino, a exemplo de
escolas e comércio. O primeiro mapeamento realizado foi com relação as paradas de
ônibus, sendo definidos os raios de abrangência para cada passagem, o segundo foi sobre
a proximidade com os lotes comerciais de serviços industriais e de comércio e o terceiro
foi com relação a proximidade com os equipamentos públicos, tanto do Lago Sul quanto
do Lago Norte. Além disso, destacou que foi realizado um mapeamento com as entradas
das unidades de conservação, que permitiam a entrada de visitantes, a partir da entrada do
Parque Ecológico com cada beco do Lago Sul e do Lago Norte. Realizado o
levantamento, indicou que foram formuladas algumas perguntas como critérios de
identificação, sendo classificados a partir de macro grupos, a exemplo da mobilidade, dos
lotes institucionais, dos lotes destinados ao comércio e serviço e das unidades de
conservação das áreas, a fim de identificar a funcionalidade e gênero de utilização para
cada beco. Explicitou que todas as informações utilizadas e a planilha dos critérios
estavam disponíveis para a consulta pública no site da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH). Desse modo,
apresentou a proposta relativa ao Projeto de Lei Complementar (PLC), com algumas
diretrizes principais a serem discutidas, sendo estas: (i) a definição dos lotes contemplados
como aqueles destinados exclusivamente ao uso residencial na categoria de habitação
unifamiliar; (ii) a definição de áreas contiguas como aquelas áreas públicas intersticiais
restritas ao espaço entre as dimensões dos lotes do mesmo conjunto e a (ii) a concessão
onerosa do direito real de uso das passagens. A respeito das diretrizes, enumerou as
seguintes: (i) a garantia da conexão e livre circulação de pedestres no espaço público, bem
como o acesso franco entre logradouros públicos, equipamentos públicos comunitários,
áreas comerciais e institucionais e mobiliário urbano; (ii) a não interferência ou restrição
ao fluxo de pedestres e nas rotas acessíveis; (iii) a não interferência ao acesso às redes de
infraestrutura e demais equipamentos urbanos existentes ou projetados e (iv) a não
apresentação de sobreposição aos espaços definidos como Área de Preservação
Permanente (APP). Sobre os procedimentos e responsabilidades, explicou que a
Administração Regional analisaria e se manifestaria conclusivamente acerca do
atendimento às diretrizes estabelecidas, bem como a viabilidade de concessão da
respectiva área, e pontuou que a formalização do direito real de uso seria efetuada
mediante o firmamento de um contrato de concessão de direito real de uso entre o Distrito
Federal e o interessado, restando-lhe facultado realizar a rescisão unilateral, a qualquer
momento, desde que comprovada a efetiva desocupação e reconstituição da área pública
concedida, cabendo ao ocupando o ônus de realizar a recuperação de qualquer dano que,
porventura seja causado em decorrência da ocupação, sobretudo quanto as interferências
com as redes de infraestrutura e demais equipamentos urbanos existentes ou projetados na
área, lhe sendo, ainda, permitido efetuar o cercamento da área objeto da concessão,
obedecendo ao disposto na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) e ao Código de
Obras e Edificações do Distrito Federal. Apontou a respeito dos critérios componentes do
contrato de concessão do direito real de uso, dentre os quais enumerou: (i) acerca da
necessidade de indicação da unidade imobiliária vinculada, com a especificação da
dimensão em metros quadrados e as coordenadas da área pública

concedida; (ii) o registro, em livro próprio, na Procuradoria-Geral do Distrito Federal
(PGDF), publicado o extrato no Diário Oficial do Distrito Federal (DOF), bem como
averbado na respectiva matrícula do imóvel ao qual se vincula no Cartório de Registro de
Imóveis competente; (iii) a restrição envolvendo o caráter personalíssimo do contrato a
partir da propriedade das unidades imobiliárias vinculadas e (iv) a vigência do contrato,
pelo prazo de trinta anos, podendo ser prorrogado. No que tange ao preço público,
apresentou a fórmula correspondente ao cálculo do valor venal da passagem, nos seguintes
critérios: o cálculo do terreno seria o mesmo utilizado para aquele correspondente ao
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo valor mínimo definido para os casos em
que o valor do Preço Público seja inferior à 0,0003 o de R$50,00 (cinquenta reais), pagos
de forma anual, recolhido a partir de regulamentação a ser definida, o qual nunca será
superior ao montante pago a título de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) das
unidades imobiliárias vinculadas. Encerrada a apresentação, colocou-se a disposição para
realizar maiores esclarecimentos, agradeceu a todos e franqueou a palavra. O Senhor
Mateus Leandro de Oliveira solicitou a todos que não confiassem nas informações
divulgadas via aplicativo WhatsApp, mas consultá-las diretamente no sítio eletrônico da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal
(SEDUH). Nesse diapasão, ingressou-se ao item 3. Debates e respostas às perguntas
realizadas: inaugurando o momento de fala, o Senhor Marconi de Souza, Representante da
Associação dos Amigos do Lago Paranoá (ALAPA), iniciou a fala enaltecendo o empenho
da Secretaria buscar regulamentar algo, que, em sua concepção, estava errado e abordou
brevemente a respeito do histórico vivenciado pela Associação dos Amigos do Lago
Paranoá (ALAPA). Pontuou que era a favor da regulamentação, tanto dos becos quanto
das áreas verdes, devido a vulnerabilidade jurídica que os residentes possuíam pela
inexistência de aparato legal lhes conferido o direito de cuidar das áreas verdes.
Parabenizou e agradeceu a atitude de buscar a regularização dos becos e das áreas verdes,
manifestando, assim, a concordância da Associação dos Amigos do Lago Paranoá
(ALAPA) com o projeto proposto. Finalizou e passou a palavra. O Senhor Gilson Pena,
morador do Lago Sul (DF), questionou se havia alguma possibilidade de mediação quando
havia litígio entre dois vizinhos que disputavam a mesma área pública. Em resposta, o
Senhor Mateus Leandro de Oliveira explicou que a proposta previa que o beco poderia ser
objeto de concessão até a metade por um vizinho e a outra metade por outro ou mediante
um acordo pactuado pelos litigantes que tenham a intenção de obter a concessão num
todo, contando, evidentemente com a anuência do proprietário do vizinho adjacente. O
Senhor Gilson Pena, morador do Lago Sul (DF), narrou que no seu caso específico se
tratava de uma área verde. Em objeção, o Senhor Mateus Leandro de Oliveira o
questionou se estava de acordo com o Projeto de Lei que regulamenta as áreas verdes. Em
resposta, o Senhor Gilson Pena, morador do Lago Sul (DF), assentiu positivamente, desde
que o preço a pagar fosse justo e questionou se o valor seria pago para a Administração
Regional ou para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal (SEDUH). Em contrapartida, o Senhor Mateus Leandro de Oliveira
abordou que a gestão sobre o pagamento ainda seria definida, tendo em vista que a minuta
não previa sobre quem seria o recebedor do pagamento. Prosseguindo a ordem de
inscrições, o Senhor Paulo Costa, Representante do Conselho de Segurança do Lago Norte
(CONSAG), vislumbrou com bons olhos a solução que estava sendo indicada pelo Poder
Público, o qual narrou que desde a desocupação das orlas do Lago Paranoá, os moradores
do Lago Norte vinham sofrendo a pressão de saber o que seria feito em relação aos becos e
especialmente com as áreas verdes. Observou com cautela a respeito de dois pontos, sendo
o primeiro referente a determinação transitada e julgada sobre o tema e a outra sobre a
manifesta vontade popular para que o assunto se encaminhasse de outra forma. Apelou a
todos que parassem de chamá-los de invasores, tendo em vista que estavam consolidados
no local a muitos anos em comparação a outras pessoas que invadiam o Distrito Federal
num todo e não eram tratados de tal forma. Efetuou votos de que todos consigam refletir
em uma posição que atendam ambas as partes e julgou que o critério para o
estabelecimento do cálculo, especialmente quanto a metragem, parecia ser injusto, tendo
em vista que terrenos com grandes metragens pagariam o mesmo valor daqueles que
possuíam pouco diâmetro. Por fim, questionou qual medida poderia ser tomada para frear
ações de impermeabilização do solo. Finalizou e transmitiu a fala. Em sede de
esclarecimentos, o Senhor Mateus Leandro de Oliveira ressaltou que a fórmula
apresentada seria refeita, razão pela qual os representantes da de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH) iriam se abster de
comentar a respeito. Avançando, ao próximo inscrito, a Senhora Néli Bueno, moradora do
Lago Norte (DF), noticiou a todos que antes da presente discussão ser realizada havia
iniciado um abaixo-assinado, contando com a assinatura de todos os moradores de sua
quadra a respeito dos becos, expressando, assim, a vontade dos moradores pela
manutenção do fechamento dos becos por razões de segurança, todavia, pontuou que a
proposta apresentada demonstrava ser razoável, porém se porventura, no futuro, outra
legislação ou norma fosse pensada para o tratamento do assunto “tudo bem”. Ressaltou
que a situação discutida era urgente e que havia se decepcionado por não ter sido
apresentada uma proposta concluída para apreciação de todos. Registrou ser uma injustiça
ser taxada de “invasora” com relação a manutenção das áreas verdes e propôs que fosse
refletida a questão do “IPTU verde”, além de ter discursado sobre a manutenção dos
empregos dos jardineiros contratados pelos proprietários para a manutenção da área verde.
Finalizou e passou a palavra. O Senhor José Eustáquio, morador do Lago Sul (DF),
suscitou alguns pontos para a reflexão. Em primeiro lugar questionou, de forma retórica,
sobre quem seriam os beneficiados pela concessão de direito real de uso das áreas verdes e
acerca da injustiça na transformação de uma área residencial no que chamou de “polo de
atração e recreação pública”. Criticou as ações desenvolvidas que se utilizavam do
dinheiro público para o que chamou de
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“benefício aos ricos” e solicitou a todos que refletissem nesses pontos. Parabenizou ao
governo pela iniciativa fazendo votos para que o projeto fosse aprovado o mais breve
possível. Finalizou e transmitiu a palavra. O Senhor Rossano Maranhão, morador do Lago
Sul (DF), julgou ser inseguro e insano abrir becos que liguem um “lugar a coisa nenhuma”
e que a proposta foi bem formulada ao buscar a regulamentação dessas passagens.
Parabenizou o Poder Público pela iniciativa e finalizou, desse modo, a palavra.
Solicitando o direito de resposta, a Senhora Laís Cerqueira Silva Figueira, Promotora de
Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), defendeu e
esclareceu a respeito dos apontamentos realizados contra o Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT). Nesse momento, ingressou-se em uma discussão paralela
ao assunto tratado na presente Audiência Pública. Encerrando o debate paralelo,
prosseguiu-se a ordem de inscrições para fala. A Senhora Keilah Borges, moradora do
Lago Sul (DF), defendeu que os administradores das áreas verdes não sofressem com uma
concessão de direito real de uso onerosa e que o chamado “IPTU verde” fosse estudado e
implementado. A respeito das áreas verdes, pontuou que os administradores se
preocupavam em cuidar das recargas de aquífero do Lago Paranoá e não somente o
benefício próprio. Julgou ser um momento propício para a união dos moradores, do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e do Governo do Distrito
Federal (GDF). Finalizando, dessa forma, a fala. A Senhora Eulália Machado, moradora,
discursou a respeito do chamado “IPTU verde” e sobre a falta de transparência nos
registros de alteração de parcelamentos do solo em cartórios. Finalizou e transmitiu a
palavra. Em sede de esclarecimentos, o Senhor Mateus Leandro de Oliveira explicou que
não estava em discussão realizar alterações de parcelamento, tendo em vista que seria
reduzida a área pública a transformando em lote e gerida em processo próprio. Esclareceu
que o registro em cartório do direito real de uso seria para publicizar o ato em
conformidade com a Lei Complementar nº 755, de 28 de janeiro de 2008. Com relação ao
“IPTU verde”, noticiou que a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) havia
aprovado um Projeto de Lei sobre o tema em idos de 2017 ou 2018, sofrendo, assim, uma
Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADIN), onde foi compreendido que aquele projeto
seria inconstitucional, uma vez não ter contemplado os aspectos orçamentários que
deveriam estar contidos na Lei Orçamentária acerca das renúncias fiscais. Realizados os
esclarecimentos, prosseguiu-se a ordem de inscritos. O Senhor Paulo Cunha,
Representante do Conselho Comunitário do Lago Sul (CCLS), iniciou a fala
parabenizando a iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) por enfrentar o tema e
discorreu sobre a ação judicial que determinou a abertura dos becos ao longo do Lago Sul
e Lago Norte. Julgou importante aclarar alguns pontos que foram suscitados durante a
reunião, que seriam alheios suscitados pelo Ministério Público, e manifestou apoio a
discussão e aprovação da regulamentação dos becos. Contudo, ressaltou quanto a
necessidade de se debater sobre as áreas verdes juntamente com as passagens, a fim de que
quando chegasse à seara de votação pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF),
os temas não fossem apreciados em apartado. Finalizou a manifestação entregando a
palavra. O Senhor Rogério Menequim, Representante da Associação dos Moradores da
QL 12 (AMOR QL 12), abordou brevemente sobre o desejo dos moradores do Lago Sul
estarem com suas propriedades regularizadas e defendeu a regulamentação das passagens,
alegando que estas resultavam em “lugar nenhum”. Solicitou a membro do Ministério
Público que, em sua próxima fala, esclarecesse sobre o motivo de o Governo do Distrito
Federal (GDF) não ter honrado com o acordo que foi mencionado em sua fala introito.
Finalizou e passou a palavra. Em sede de esclarecimentos, o Senhor Mateus Leandro de
Oliveira respondeu que a divergência se deu ao fato de não existir convergência quanto ao
número de becos que poderiam sofrer a concessão ou não, tendo em vista que a partir dos
estudos realizados não houve acordo quanto ao número exato de passagens que seriam
objeto de concessão do direito real de uso. Na sequência, anunciou o encerramento das
inscrições para a fala. Prosseguindo a ordem de inscritos, a Senhora Niki Tzemos,
Representante do Conselho Comunitário do Lago Sul (CCLS), destacou brevemente
acerca da necessidade de expandir a discussão também para as áreas verdes e ressaltou
sobre a preocupação de se manter os ambientes como verdadeiras reservas ambientais.
Dessa forma, sugeriu que tal ponto fosse levado em consideração na fórmula de cálculo,
em razão de os moradores cuidarem dessas reservas e ainda que fossem coibidas as ações
que violassem esses espaços, a fim de que os violadores recompusessem o que havia sido
destruído. Discorreu sobre a importância da manutenção dessas áreas e mencionou que
alguns moradores mais idosos não possuíam condições financeiras de arcar com os custos
da concessão do direito real de uso, razão pela qual sugeriu que fosse criada uma espécie
de “franquia mínima” para que essas pessoas não pagassem os custos, com o propósito de
fomentar o cuidado com o ambiente verde, contudo, asseverou que caso as áreas
ultrapassassem o limite dos lotes, a taxação deveria ser cobrada. Agradeceu e passou a
palavra. O Senhor Ricardo Birmann, morador do Lago Norte (DF), manifestou
concordância com a proposta a regulamentação dos becos apresentada e aprovou a
discussão sobre as áreas verdes. Direcionou uma reflexão ao membro do Ministério
Público e acentuou sobre a necessidade de se respeitar o aspecto humano com relação ao
relacionamento das pessoas com o espaço. Demonstrou ser a favor de uma regulação mais
sofisticada daquela que foi apresentada, a fim de criar critérios mais objetivos, todavia,
compreendeu ser uma tarefa difícil. Desse modo, reforçou os parabéns pela iniciativa e
destacou a respeito da necessidade de que fosse encaminhada à Câmara Legislativa do
Distrito Federal (CLDF) a regulamentação das passagens e das áreas verdes, com o
propósito de que a discussão sobre os problemas expostos não fosse enfrentada tão logo.
Discursou sobre a necessidade de se acabar com o discurso que antagoniza os interesses
públicos dos privados, em razão de que tais vontades poderiam andar juntas, cabendo,
assim, a todos uma maior inteligência para achar esse caminho. Finalizou a fala e
franqueou a palavra. Suscitando questão de ordem, o Senhor Mateus Leandro de Oliveira

informou a todos que a medida de tutela distribuída pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT) com vistas a suspender os efeitos e a realização do
presente ato foi julgada e passou a leitura da decisão nos seguintes termos: “Em face do
exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para declarar a suspensão cautelar do
caráter típico de Audiência Pública da reunião mencionada na petição inicial, o que
implica na nulidade por concatenação de eventuais atos posteriores de tramitação do
processo legislativo em focado, destinado a elaboração da Lei visando a desconstituição
transversa da cominação imposta em decisão judicial transitada em julgado. Cite-se,
intime-se para ciência e cumprimento da presente decisão, bem como para apresentação
de resposta no prazo legal”. Explicou a todos que a decisão autorizava a realização da
reunião, mas que esta não fosse realizada com o viés de audiência pública para fins de
processo legislativo. Explanou que a decisão significava, caso não fosse revertida no
sentido de apresentação de um recurso ao Tribunal de Justiça, que essa Audiência
Pública, apesar de estar acontecendo, não poderia ser utilizada para fins de tramitação
desse Projeto de Lei. Desse modo, uma nova reunião deveria ser convocada para sanar os
vícios elencados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).
Contudo, compreendeu que o juiz da causa, ao seu ver, compreendeu que elaborar um
Projeto de Lei a respeito da regulamentação dos becos representaria afrontar a sentença
transitada em julgado do cumprimento de sentença. Naturalmente, solicitou a todos que
prosseguissem com as discussões a fim de colher contribuições e sugestões a respeito do
assunto, sem adentrar ao mérito da decisão lida, mas, acentuou que caso o Tribunal de
Justiça entenda de forma diferente, por meio do recurso que seria proposto,
reconhecendo, assim, a validade dos efeitos da presente ocasião, que esta prosseguisse. A
título de esclarecimento, a Senhora Laís Cerqueira Silva Figueira, Promotora de Justiça
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), informou a todos que a
medida cautelar visou aspectos meramente formais que não foram respeitados para a
realização da presente Audiência Pública, sem adentrar ao mérito do processo, em
específico às áreas verdes. Observou que existia uma expectativa da população em
discutir os dois assuntos em conjunto e alterou o seu posicionamento inicial abordando
que em razão da separação dos assuntos, da última semana para aquela, que fosse
discutido as questões envolvendo as áreas verdes e as passagens, a fim de resolver o
problema enfrentado pela população a anos, com o propósito de também atender ao
interesse público. Encerradas as questões de ordem, prosseguiu-se a ordem de inscrições.
O Senhor Odilon Costa, morador do Lago Sul (DF), iniciou a fala questionando sobre o
porquê de o assunto envolvendo as áreas verdes ter vindo à tona somente naquela ocasião
e realizou colocações a respeito dos becos. Noticiou a todos que presenciou um
assassinato dentro de um desses becos e que obteve ciência da ocorrência de um estupro
no local, além de saber que possuíam a finalidade de pontos de encontro e promiscuidade
nesses locais. Sugeriu que, antes de qualquer decisão final, fosse feita a realização de um
estudo minucioso para cada beco, em caso específico e se posicionou não ser contra a
funcionalidade de todos os becos, mas que fosse elaborada a pesquisa, a fim de identificar
a necessidade de mantê-los abertos ou fechados. Com relação as áreas verdes, pontuou
que não vislumbrava nenhuma lógica passar a cobrar a utilização desses recantos, tendo
em vista que o governo não possuía recursos para manter esses locais e solicitou que
fosse avaliada a necessidade de cobrança ou não da preservação desses ambientes verdes.
Finalizou e transmitiu a fala. O Senhor Edison Garcia, morador do Lago Sul (DF),
realizou ponderações técnicas a respeito da discussão. Todavia, em primeiro lugar pediu
desculpas à Senhora Keilah Borges, tendo em vista ter se colocado de forma rude e brusca
na fala da moradora e julgou ter sido importante a presença do membro do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) na reunião. Noticiou a todos sobre a
preocupação da Secretária de Saúde do Distrito Federal a respeito do aumento dos casos
de dengue na cidade. Lembrou a todos acerca da finalidade da construção dos becos e
elencou cada projeto e destinação que deixou de ser utilizada, a fim de corroborar o
argumento de que as passagens não são mais utilizadas, em função da evolução do país e
da tecnologia. Parabenizou o Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal (SEDUH) pela iniciativa e defendeu a ideia de que a
população não se posicionasse de forma ingênua ao julgar que o governo daria a
segurança que todos gostariam de obter. Manifestou o apoio em nome da Companhia de
Energia de Brasília (CEB,) para que os becos que ficarem abertos devido a necessidade,
contassem com a devida iluminação pública. Esclareceu que a concessionária de energia
elétrica estava desenvolvendo um projeto para realizar a iluminação de todo o Distrito
Federal (DF) e alegou que resolvendo os problemas dos moradores do Lago Sul e do
Lago Norte, quanto as áreas verdes, bem como espeitados os limites ambientais pelos
moradores, que as taxas cobradas se revertessem para a manutenção de uma linda orla do
Lago Paranoá. Agradeceu, finalizou a fala e passou a palavra. A Senhora Natanry,
Presidente do Conselho Comunitário do Lago Sul (CCLS), realizando uma breve fala,
argumentou que enquanto Prefeita do Lago Sul aplicava uma forma de efetuar a
segurança dos becos e passagens e solicitou a realização de uma reunião com o Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para fins de diálogo, e por fim,
agradeceu ao Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal (SEDUH) pela realização da Audiência Pública. Finalizou a passou a
palavra. A Senhora Camila Tiburtino de Sena, moradora do Lago Sul (DF), compartilhou
algumas preocupações que possuía a respeito do texto proposto. Em primeiro lugar,
abordou sobre a forma como seria conceituada as áreas que estavam sendo trabalhadas no
projeto, julgando ser um conceito que poderia ser melhor trabalhado dentro da Lei para
não causar nenhuma dúvida. Acerca da fórmula de cálculo de eventual tributo que
pudesse ser estabelecido, ressaltou caber aprimoramentos quanto a forma de cobrança.
Em terceiro lugar, elencou a respeito da impermeabilização dessas áreas, caso ocorresse o
fechamento dos becos, justificando, para tanto, que o projeto trazia essa possibilidade,
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porém não elencava outras legislações que tratavam especificamente sobre o assunto e
reforçou acerca da necessidade de deixar claro e evidente o regramento da utilização
desses espaços, que poderiam contar com a retirada de construções que porventura, foram
construídas ilegalmente, o que resultaria em uma segurança importante ao dispor sobre os
limites a serem obedecidos pelos moradores. Finalizou e passou a palavra. A Senhora
Heloisa Doyle, moradora do Lago Sul (DF), questionou sobre o porquê de o texto proposto
não ter sido alterado para dispor somente sobre os becos e acerca de quando isso iria
ocorrer para “dar palpite”. Além desses questionamentos, efetuou uma série de indagações
a respeito dos becos. Finalizou passando a palavra. Passando ao último inscrito, o Senhor
Márcio Trigo, morador do Lago Sul (DF), destacou que a discussão envolvia, tão somente,
o interesse público e a coletividade vinculada ao propósito dessas passagens. Ponderou que
cada morador, com a sua coletividade e na sua região deveriam definir se as passagens
seriam úteis ou não, restando de fora todas as intervenções do Estado e do Judiciário sobre
a questão. Finalizou, desse modo, a sua fala e passou a palavra. Nesse aspecto, avançando
para o item 4. Encerramento: O Senhor Mateus Leandro de Oliveira declarou encerrada às
vinte uma hora e vinte e um minutos, a Audiência Pública ou reunião pública, a depender
do deslinde da ação proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(MPDFT), agradecendo a todos os moradores, a todos da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH), a presença do Senhor
Anderson Tolêdo, Administrador Regional do Lago Norte (DF) e registrando que o
Administrador Regional do Lago Sul (DF) justificou a impossibilidade de estar presente na
reunião. Em especial, demonstrou gratidão pela presença da Senhora Laís Cerqueira Silva
Figueira, Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(MPDFT) e os moradores pela qualidade do debate, consignando que foi uma das
melhores Audiências Públicas que participou, pela preocupação no sentido de ter algo
crítico, propositivo, sugestivo, a fim de construir melhorias. Aduziu sair da reunião muito
feliz pelo passo importante dado para o enfrentamento do problema enfrentado pelas
regiões do Lago Sul e Lago Norte a tantos anos. Desejou a todos boa noite e
cumprimentou a Senhora Janaina Domingos Vieira, Secretária Executiva de Gestão e
Planejamento do Território (SEGESP).

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
E URBANO DO DISTRITO FEDERAL

 

DECISÃO Nº 57/2022 - 88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - CONPLAN (*)

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, em sua 88ª
Reunião Extraordinária, realizada em 15 de dezembro de 2022, decide:
Processo nº: 0390-000876/2010.
Interessado: Pettra Ruskaia de Santana Crispim/San Mateus Empreendimentos imobiliários LTDA.
Assunto: Parcelamento Urbano do Solo na Gleba da área nº 17 da Fazenda Taboquinha, localizado
na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII.
Relator: Jeansley Charlles - IPEDF CODEPLAN.
1. APROVAR, relato e voto, consignados no Processo n° 0390-000876/2010, que trata do
Parcelamento Urbano do Solo na Gleba da área nº 17 da Fazenda Taboquinha, localizado na
Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII.
2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 26 (vinte e seis) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum voto de abstenção.
MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA, Suplente – SEDUH; SOLISÂNGELA ROCHA DOS
MONTES, Suplente - SECEC; JENUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES, Titular - SDE;
JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SO; LUIZ FELIPE CARDOSO DE
CARVALHO, Suplente - SEMOB; RENATO OLIVEIRA RAMOS, Suplente - CACI; JOSÉ
AIRTON LIRA, Suplente – DF LEGAL; JEANSLEY CHARLLES DE LIMA, Titular - IPEDF
CODEPLAN; HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente - TERRACAP; JOÃO MONTEIRO
NETO, Titular - CODHAB; VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA, Suplente - SEGOV;
GUILHERME DE VASCONCELOS DE MORAIS, Titular – FID/DF; GABRIELA DE SOUZA
TENÓRIO, Titular - FAU/UnB; JÚLIA TEXEIRA FERNANDES, Titular - CAU/DF; MARA
DOS SANTOS MEURER, Titular - CREA/DF; DIONYZIO ANTONIO MARTINS
KLAVDIANOS, Suplente - SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR, Titular -
ADEMI/DF; OVIDIO MAIA FILHO, Titular – FECOMÉRCIO; GEOVANI MULLER, Suplente
- SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular – PRECOMOR; DANIEL BITTENCOURT
ALVES DE LIMA, Suplente – ÚNICA/DF; HELOÍSA MELO MOURA, Titular – IAB/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
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção, publicado no DODF nº 233, de
19 de dezembro de 2022, página 24.

DECISÃO Nº 58/2022 - 88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - CONPLAN (*)

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, em sua 88ª
Reunião Extraordinária, realizada em 15 de dezembro de 2022, decide:
Processo nº: 00390-00009819/2019-96.
Interessado: Tito Gomes Passarinho.
Assunto: Parcelamento do Solo Urbano denominado Vila Vicentina, localizado na Região
Administrativa de Planaltina – RA VI.
Relator: Geovani Muller – SRDF.
1. APROVAR, relato e voto, consignados no Processo n° 00390-00009819/2019-96, que trata do
Parcelamento do Solo Urbano denominado Vila Vicentina, localizado na Região Administrativa de
Planaltina – RA VI.
2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 25 (vinte e cinco) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum voto de abstenção.
MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA, Suplente – SEDUH; SOLISÂNGELA ROCHA DOS
MONTES, Suplente - SECEC; JENUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES, Titular - SDE; JANAÍNA
DE OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SO; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Suplente -
SEMOB; RENATO OLIVEIRA RAMOS, Suplente - CACI; JOSÉ AIRTON LIRA, Suplente – DF
LEGAL; JEANSLEY CHARLLES DE LIMA, Titular - IPEDF CODEPLAN; HAMILTON
LOURENÇO FILHO, Suplente - TERRACAP; JOÃO MONTEIRO NETO, Titular - CODHAB;
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA, Suplente - SEGOV; GUILHERME DE VASCONCELOS DE
MORAIS, Titular – FID/DF; GABRIELA DE SOUZA TENÓRIO, Titular - FAU/UnB; JÚLIA
TEXEIRA FERNANDES, Titular - CAU/DF; MARA DOS SANTOS MEURER, Titular - CREA/DF;
DIONYZIO ANTONIO MARTINS KLAVDIANOS, Suplente - SINDUSCON/DF; CELESTINO
FRACON JUNIOR, Titular - ADEMI/DF; OVIDIO MAIA FILHO, Titular – FECOMÉRCIO;
GEOVANI MULLER, Suplente - SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular – PRECOMOR;
DANIEL BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Suplente – ÚNICA/DF; HELOÍSA MELO MOURA,
Titular – IAB/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
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção, publicado no DODF nº 233, de
19 de dezembro de 2022, página 24.

DECISÃO Nº 59/2022 - 88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL - CONPLAN (*)

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, em sua 88ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 de
dezembro de 2022, decide:
Processo nº: 00390-00000743/2019-33.
Interessado: Marjolaine Bernadete Julliard Tavares do Canto.
Assunto: Parcelamento de Solo Urbano, denominado Bernadete, em gleba objeto da Matricula nº 18.088,
localizada na Fazenda Paranoazinho, Região Administrativa de Sobradinho – RA V.
Relator: Guilherme Morais – FID/DF.
1. APROVAR, relato e voto, consignados no Processo n° 00390-00000743/2019-33, que trata do
parcelamento de Solo Urbano, denominado Bernadete, em gleba objeto da Matricula nº 18.088, localizada
na Fazenda Paranoazinho, Região Administrativa de Sobradinho – RA V.
2. Dessa forma, por unanimidade, registra-se a votação do Colegiado com 25 (vinte e cinco) votos
favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum voto de abstenção.
MARCELO VAZ MEIRA DA SILVA, Suplente – SEDUH; SOLISÂNGELA ROCHA DOS
MONTES, Suplente - SECEC; JENUÍNO DE JESUS PEREIRA LEMES, Titular - SDE; JANAÍNA
DE OLIVEIRA CHAGAS, Suplente - SO; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Suplente -
SEMOB; RENATO OLIVEIRA RAMOS, Suplente - CACI; JOSÉ AIRTON LIRA, Suplente – DF
LEGAL; JEANSLEY CHARLLES DE LIMA, Titular - IPEDF CODEPLAN; HAMILTON
LOURENÇO FILHO, Suplente - TERRACAP; JOÃO MONTEIRO NETO, Titular - CODHAB;
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA, Suplente - SEGOV; GUILHERME DE VASCONCELOS DE
MORAIS, Titular – FID/DF; GABRIELA DE SOUZA TENÓRIO, Titular - FAU/UnB; JÚLIA
TEXEIRA FERNANDES, Titular - CAU/DF; MARA DOS SANTOS MEURER, Titular - CREA/DF;
DIONYZIO ANTONIO MARTINS KLAVDIANOS, Suplente - SINDUSCON/DF; CELESTINO
FRACON JUNIOR, Titular - ADEMI/DF; OVIDIO MAIA FILHO, Titular – FECOMÉRCIO;
GEOVANI MULLER, Suplente - SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular – PRECOMOR;
DANIEL BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Suplente – ÚNICA/DF; HELOÍSA MELO MOURA,
Titular – IAB/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
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção, publicado no DODF nº 233, de
19 de dezembro de 2022, página 25.
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