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ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA GERAL DA REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO 

FEDERAL – PDOT/DF 
 
Aos dezessete dias de dezembro do ano de dois mil e cinco, foi realizada, pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Distrito Federal - 
SEDUH, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães de Brasília-DF, a primeira 
Audiência Pública Geral de Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal – PDOT/DF, em convocação publicada no DO/DF dos dias 17,18 e 21 
de novembro de 2005, visando atender às disposições específicas da Constituição 
Federal, da Lei Orgânica do DF, do Estatuto das Cidades e da lei Complementar nº 17, 
de 28 de janeiro de 1997, que aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do 
Distrito Federal PDOT, com inicio às 9h e término às 18h30min. Esta Audiência 
Pública Geral foi presidida pela Senhora DIANA MEIRELLES DA MOTTA, 
Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, normatizada por 
Regulamento, previamente distribuído aos presentes. 
A audiência foi composta pela Mesa Diretora e Plenário, e obedeceu a seguinte 
programação: credenciamento, abertura, repasse de informações sobre o Regulamento e 
o processo de elaboração do PDOT, apresentação da proposta referente à revisão do 
PDOT, intervalo com lanche, preparação para a plenária de manifestação pública, 
plenária de manifestação pública e encerramento.  
Estiveram presentes ao evento oitocentas e oitenta e seis participantes, que foram 
identificados pelo nome, documento de identidade, Região Administrativa de domicilio 
e organização/instituição/grupo que estava representando. Desses, cento e quarenta e 
dois são da Central (Candangolândia, Cruzeiro, Plano Piloto, Sudoeste e Octogonal), 
oitenta e dois da Central Adjacente (Lago Norte, Varjão, Lago Sul, Park Way), quarenta 
da Norte/Nordeste (Planaltina e Sobradinho I e II), trezentos e sessenta e nove da Oeste 
(Águas Claras, Brazlândia, Ceilândia, Guará, Samambaia, SCIA e Taguatinga), cento e 
trinta e dois da Sudeste (Itapoá, Jardim Botânico, Paranoá e São Sebastião), e sessenta e 
dois da Sul/Sudoeste (Gama, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Riacho fundo I e 
II e Santa Maria), vinte e sete não identificados, quatorze da equipe técnica e dezoito da 
equipe de coordenação. 
Na sessão de abertura, a mesa foi composta por representantes de organismos públicos 
do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal, convidados pela SEDUH, a 
saber: Senhora DIANA MEIRELLES DA MOTTA, Secretária de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação; Senhor VATANÁBIO BRANDÃO DE 
SOUSA, Secretário de Estado de Coordenação das Administrações Regionais; CHICO 
FLORESTA, Deputado Distrital e Vice-Presidente da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal, neste ato representando o Deputado FÁBIO BARCELLOS, Presidente da 
Câmara Legislativa do Distrito Federal; IVELISE LONGHI, Deputada Distrital, 
Presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa do DF; 



1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA GERAL 
REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DF 
PDOT 
17/12/2005 
CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES – BRASÍLIA/DF 

 2

FRANCISCO PALHARES, Gerente Executivo do IBAMA-DF; RONEY NEMER, 
Deputado Distrital e Secretário de Infra-Estrutura e Obras.  
A presença das seguintes autoridades foram registradas pelo cerimonial: CARLOS 
ALBERTI ARRABAL, Diretor Presidente da Associação Euler Paranhos; CLAITON 
AGUIAR, Administrador de Brasília; Drª EDYLCEA DE PAULA, Presidente da 
Comissão de Defesa da Ordem Urbanista, neste ato representando a Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Drª Estefânia Veiveiro; FABRÍCIO DE SANTANA 
SILVA, Sub-Administrador de Arapuanga; GLAUCO ALVES LACERDA, 
Administrador do Park Way; GLÓRIA RINCON, Secretária-Adjunta da SEDUH; 
ILTON MENDES, Administrador de Águas Claras; JOSÉ GOMES PINHEIRO NETO, 
Secretário para Articulação de Assuntos Urbanísticos e Ambientais; JOSÉ 
HUMBERTO PIRES, Administrador de Taguatinga; JOSÉ MATILDES BATISTA, 
Coordenador da Coalisão pela Moradia Popular do DF; JOSÉ ROBERTO S. DE 
DOMÊNICO, Arquiteto DER-DF; LOURDES CARVALHO, Sub-Administradora de 
Taguatinga Sul; LUIZ ANTÔNIO, Prefeito Comunitário do Lago Norte; LUIZ 
AUGUSTO NUNES DUTRA, Chefe de Gabinete da Administração Regional do SIA; 
NILSON REIS, Coordenador da Frente de Entidades Populares do DF e Entorno; 
MARCO AURÉLIO, Administrador do Paranoá; Drª MARIA ANETE, Representante 
da Secretária da Juventude Celina Leão; RICARDO PIRES, Presidente do Conselho 
Comunitário da Asa Sul; ROGÉRIO MARKIEMICZ, Representante da ADEME; 
ROGÉRIO ROSSO SCHUMAN, Administrador de Ceilândia; ROLDINEY ROY, 
Coordenador do Movimento Nacional da Luta pela Moradia; SILVÉRIO AMORIM, 
Sub-Administrador de Sobradinho.  
A Senhora DIANA MEIRELLES MOTTA abriu os trabalhos, dando boas-vindas a 
todos os participantes (autoridades, parlamentares, representantes de órgãos do governo, 
técnicos das Secretarias envolvidas, e todos os presentes no auditório) lembrando da 
prioridade do bem coletivo como resultado do esforço de todos os envolvidos naquela 
Audiência. Os membros da mesa teceram suas considerações sobre a relevância desta 
Primeira Audiência Pública Geral para a qualidade de vida em nossas cidades. Desfez-
se a mesa e, em seguida, foram convidados para dar início aos trabalhos, os 
moderadores, TALIS PAIXÃO e PAULO FLORES, e as Senhoras, DIANA 
MEIRELLES MOTTA e ANA LUCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA, respectivamente, 
Secretária e Sub-Secretária da SEDUH. Após a abertura do evento a Senhora DIANA 
MEIRELLES MOTTA, Presidente da Audiência Pública Geral, transmitiu a 
coordenação dos trabalhos a um moderador.  
Na seqüência, a Senhora MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, integrante da equipe de 
coordenação da audiência, explicou todas as etapas programadas para esta Primeira 
Audiência Publica Geral, e as normas constantes do Regulamento, ilustrando passo-a-
passo as tarefas de todos os participantes. Destacou o fato de que, nesta Primeira 
Audiência Pública Geral, as manifestações dos participantes dar-se-iam de forma verbal 
ou por escrito, respeitando os procedimentos e utilizando os formulários elaborados 
para esta ocasião. Enfatizou que o encontro focalizaria questões correlacionadas ao 
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PDOT e não aos Planos Diretores Locais. Informou ainda, que estava sendo 
disponibilizado, nas salas 11 e 12, um banco de informações relativo ao processo de 
revisão do PDOT, para consulta dos participantes. 
O repasse de informações sobre o processo de revisão do Plano de Ordenamento 
Territorial foi apresentado pela Senhora DIANA MEIRELLES MOTTA, Secretária da 
SEDUH, que justificou a necessidade legal de se fazer a revisão do PDOT, ressaltando 
o diferencial do processo, no que se refere à participação da comunidade. Segundo 
DIANA MOTTA, 12.692 pessoas participaram das 162 reuniões realizadas.   Expôs 
também, dados econômicos, sociais e demográficos do DF de ontem, hoje e as 
estimativas futuras. 
A Senhora ANA LUCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA, Subsecretária da SEDUH, fez a 
apresentação da Proposta de Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – 
PDOT, enriquecida por algumas intervenções da Senhora DIANA MEIRELLES 
MOTTA, Secretária da SEDUH, que comparou o PDOT do DF com o de outras cidades 
e enalteceu o diferencial no envolvimento da comunidade e a qualidade dos trabalhos 
ora apresentados; reconheceu o profissionalismo das equipes técnicas envolvidas e 
exaltou o cuidado e a responsabilidade que tem marcado a condução dos trabalhos. 
Registrou também que foram recebidas cerca de seis mil contribuições da comunidade 
do DF, todas muito bem avaliadas, antes de serem devolvidas aos cidadãos nesta 
oportunidade da Primeira Audiência Pública. Durante a exposição, foi distribuída no 
auditório uma revista com todo o conteúdo ora apresentado: cenários urbanos, 
princípios, objetivos gerais, diretrizes temáticas e macrozoneamento, ilustrados com 
mapas detalhados. 
Ao concluir esta etapa de apresentação da Proposta, a Coordenação da Audiência  
orientou acerca dos espaços que deveriam ser ocupados no período da tarde. Foi feito 
um intervalo de cinqüenta minutos, quando foi oferecido um lanche para todos os 
presentes. 
Na volta do intervalo, deu-se início a sessão de preparação para a Plenária de 
Manifestação Pública, ocasião em que os participantes se acomodaram nos locais 
destinados a este fim e organizaram suas manifestações de duas formas: por escrito, 
preenchendo o formulário disponível no local com as contribuições, opiniões e pedidos 
de esclarecimentos acerca de pontos específicos do PDOT; e de forma verbal, 
inscrevendo-se junto à recepção do evento. Cada espaço de trabalho contou com a 
atuação de dois facilitadores, que estimularam a participação e orientaram quanto ao 
preenchimento do formulário. A produção nesta etapa do trabalho, pelos quatro 
subgrupos, resultou em um total de cento e noventa manifestações por escrito e 
quarenta e oito manifestações verbais.  
Todas as manifestações por escrito foram encaminhadas ao grupo de técnicos da 
SEDUH, reunidos no auditório, durante a plenária, para analisar e agrupar as 
contribuições efetuadas por escrito pelos participantes e fornecer à mesa dos trabalhos, 
indicativos de respostas. Os formulários de registro das manifestações verbais foram 
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consolidados em blocos temáticos, visando possibilitar o maior número de respostas em 
sessão plenária. 
A mesa diretora da sessão plenária de Manifestação Pública foi composta pela Senhora 
DIANA MEIRELLES MOTTA, Secretária da SEDUH; Senhora MARIA DA GLÓRIA 
RINCON, Secretária Adjunta; Senhora ANA LUCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA, 
Subsecretária da SEDUH; Senhora GISELLE MOLL MASCARENHAS, Subsecretária 
de Urbanismo e Preservação; Senhor DANILO AUCÉLIO, Subsecretário de Análise de 
Parcelamentos Urbanos; Senhor HAMILTON RAMOS, Subsecretário de Promoção à 
Moradia e pelos Moderadores Independentes PAULO FLORES e TALIS PAIXÃO. 
Os trabalhos foram reiniciados pela Senhora DIANA MEIRELLES MOTTA, tecendo 
considerações a respeito da diversidade dos temas apresentados, mas assumindo o 
compromisso de viabilizar a participação de todos, ao mesmo tempo em que 
disponibilizou a Secretaria e sua equipe técnica a prestar todo e qualquer esclarecimento 
aos interessados. Sinalizou que muitas das manifestações contemplavam questões de 
PDL e seriam consideradas e respondidas, porém, as manifestações do PDOT seriam 
focalizadas com mais prioridade. Comunicou aos presentes que haverá uma Segunda 
Audiência Pública, provavelmente em março, antes da Proposta do Projeto de Lei ser 
encaminhada a Câmara Legislativa, e que, até o dia 31/01/06, a SEDUH estará 
recebendo sugestões, eletronicamente (via internet) ou por escrito, e que haverá uma 
pessoa em cada Administração Regional, a partir da primeira semana de janeiro/2006, 
para protocolar o recebimento das novas contribuições. Também se comprometeu em 
divulgar a minuta de Projeto de Lei relativa à revisão do PDOT, com dez dias de 
antecedência, da Segunda Audiência Geral, pela internet, na Secretaria e nas 
Administrações Regionais.  
Em seguida passou a condução dos trabalhos para os moderadores que conduziram os 
trabalhos de forma a oportunizar as manifestações verbais e por escrito. As 
manifestações da mesa para as respostas e esclarecimentos às manifestações por escrito 
eram feitas por blocos de assuntos afins; com relação às manifestações verbais, a mesa 
se manifestava após ouvir grupo de quatro pessoas. As manifestações eram feitas com 
alternância. Esta sistemática foi adotada visando a administração do tempo e favorecer 
para que todos pudessem se manifestar. As respostas foram dadas por um ou mais 
componentes da mesa, assessorados por técnicos da SEDUH. As manifestações verbais 
foram conduzidas respeitando os tempos de réplicas e tréplicas, quando solicitadas. Das 
quarenta e oito inscrições para manifestação verbal, quarenta foram efetivadas e oito 
foram contempladas em falas anteriores. 
As principais questões abordadas nas manifestações verbais e escritas foram: 
transformação de área urbana em área rural e vice-versa; regularização fundiária (Sol 
Nascente, São Sebastião, Altiplano, Jardim Botânico, dentre outros condomínios), 
Plano Diretor Local, e preservação do meio ambiente, foco das maiores polêmicas.  
No encerramento da audiência, a Senhora DIANA MEIRELLES MOTTA, Secretária 
da SEDUH, comprometeu-se a estudar a possibilidade de realização de uma Audiência 
Pública Geral intermediária, antes da Segunda Audiência Publica Geral, e registrou as 
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várias reivindicações de participantes acerca da necessidade de maior divulgação para a 
(s) próxima (s) Audiência (s) Pública (s).  
Registre nesta Ata o recebimento dos seguintes documentos, que foram devidamente 
protocolados e farão parte do dossiê desta Audiência Pública Geral: manifestação de 
moradores do Sol Nascente, representado por Josias, do Grupo do Guará e de 
moradores de Taguatinga. Nada mais havendo a tratar ou quem desejasse usar da 
palavra, a presente ata será lavrada e assinada por nós Dayse Maria Cadaval Basso e 
Isabel Hermínia Egler, e pelos integrantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação do Distrito Federal que comporam a Mesa Diretora, sendo a ela anexada a 
lista de presença. 
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