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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO 

TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL – PDOT/DF – 2011 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze foi realizada pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Distrito Federal – SEDHAB, no Auditório I do 
Museu Nacional da República, em Brasília – DF, a Audiência Pública relativa ao processo de 
Atualização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/DF, aprovado 
pela Lei Complementar n° 803, de 25 de abril de 2009, conforme convocação publicada no DODF dos 
dias 20, 23 e 24 de maio de 2011 e visando atender às disposições específicas da Constituição 
Federal, da Lei Orgânica do DF e do Estatuto das Cidades. A audiência visa ainda superar as lacunas 
normativas decorrentes da procedência parcial da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n° 2009 
00 2 017552-9 – TJDFT, cujo Acórdão foi publicado no Diário de Justiça de 31.05.2010. A citada 
Audiência Pública do Processo de Atualização do PDOT/DF teve início às 8h30min, com o 
credenciamento dos participantes. A abertura da seção pública ocorreu às 9h30min, tendo sido a 
Mesa Diretora composta por representantes do Poder Executivo e Legislativo e por técnicos da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDHAB, a saber: Geraldo Magela, 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDHAB; Rafael 
Oliveira, Secretário-Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito 
Federal – Sedhab; Fernanda Guimarães, Subsecretária de Planejamento Urbano da Sedhab; Zilda 
Lúcia de Abreu, Subsecretária de Controle Urbano da SEDHAB; Nilton Lins, Secretário de Estado de 
Assuntos Estratégicos do Distrito Federal; Cláudio Abrantes, Deputado Distrital e Presidente da 
Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa do Distrito Federal; Expedito Veloso, 
Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal; Jaques Pena, Secretário da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal; Jânio Rodrigues, Subsecretário de 
Habitação da SEDHAB. As presenças de diversas autoridades foram registradas pelo Cerimonial, entre 
elas: Celina Leão, Deputada Distrital; Evandro Garla, Deputado Distrital; Arlete Sampaio, Deputada 
Distrital licenciada e Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do 
Distrito Federal; Maria América Bomfim, Administradora Regional de Sobradinho; Nilvan Ferreira de 
Vasconcelos, Administrador Regional de Planaltina; Nilton Guimarães, Secretário-adjunto de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal; Moisés Marques, Subsecretário da 
Secretaria de Administração e Fiscalização Fundiária do Distrito Federal; Marlon Almeida, Consultor 
Jurídico Adjunto do Distrito Federal; Flávio Corrêa de Sousa, Coordenador da Câmara Especializada 
de Engenharia Civil, Geologia, Minas e Agricultura; Laerte de Oliveira, Subsecretário do Pró-DF; Mauri 
José Lara, Subsecretário de Polos Econômicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 
Distrito Federal; José Benevenuto Estrela, Administrador Regional do Park Way; Edson Pereira 
Buscacio Júnior, Administrador Regional do SIA; José Messias de Souza, Administrador Regional de 
Brasília; Daniela Siqueira, representante da Polícia Civil do Distrito Federal, Marco Woortmann, 
Administrador Regional do Lago Norte; Rodrigo Ferreira, Presidente da Comissão de Defesa da 
Ordem Urbanística; Juscelino Lobo, presidente da Confederação Nacional de Associação de 
Moradores e Hélio Aquino, Diretor e Membro da Confederação Nacional da Associação de 
Moradores. Rafael Oliveira, Secretário-Adjunto da Sedhab, abriu os trabalhos dando boas-vindas a 
todos os participantes (autoridades, parlamentares, representantes de órgãos do governo, corpo 
técnico das diversas Secretarias de Estado presentes, bem como, a todos os presentes no auditório). 
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Em seguida foi concedida a palavra aos membros da Mesa Diretora, os quais destacaram a 
importância da atualização do PDOT/2009, em virtude dos anseios da comunidade e para atender ao 
interesse público. O secretário Geraldo Magela faz uma saudação à mesa, aos técnicos da secretaria 
e a todos os presentes na seção, e aborda sinteticamente o processo de elaboração da atualização do 
Plano Diretor e, por fim, solicita que sejam lidas as faixas levadas pela comunidade e por grupos 
organizados com suas demandas para o Plano. Após a abertura, a Mesa Diretora foi desconstituída, 
mantendo-se à mesa o Secretário Jaques Pena, e instalada a Mesa Técnica, a qual foi coordenada 
pelo Secretário-Adjunto da Sedhab, Rafael Oliveira, e composta pelos seguintes técnicos da Sedhab, 
Fernanda Guimarães – Subsecretária da Suplan, Zilda Lúcia de Abreu – Subsecretária da Sucon, 
Rejane Jung Vianna – Assessora Especial do Gabinete da Sedhab, Carlos Roberto Machado – Assessor 
Especial da Suplan/Sedhab e Cláudia Varizo Cavalcante, Gerente de Estudos Territoriais – 
Geter/Suplan/Sedhab. Na sequência, o Mestre de Cerimônia procedeu à leitura do Regulamento da 
Audiência Pública de atualização do PDOT/2009. O Secretário-Adjunto abre os trabalhos técnicos e 
passa a palavra ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaques Pena, que, em função de 
compromissos, teria que se ausentar da Audiência Pública e deseja apresentar proposta da pasta por 
ele representada, ao PDOT, desse modo, apresenta proposição antes mesmo da exposição da 
proposta de atualização do PDOT. Jaques Pena propõe que seja definido, no âmbito do Plano Diretor, 
um complexo aeroportuário, logístico e industrial na região administrativa de Planaltina de modo a 
promover a desconcentração das atividades econômicas no território. Rafael Oliveira passa, a partir 
daí, a condução da Audiência para o mediador Marcos Ferreira, o qual anuncia o início da exposição, 
concedendo a palavra à arq. Rejane Jung, para proceder à apresentação da Minuta do Projeto de Lei 
referente à atualização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial e Urbano do Distrito Federal a 
qual foi considerada necessária tanto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como 
pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em função da Ação Direta de Inconstitucionalidade já 
citada e das lacunas dela decorrentes. A arq. Rejane Jung informou que nesse processo de 
atualização da lei, a Sedhab procedeu a uma série de consultas à comunidade por meio eletrônico e 
de correspondências físicas, além de reuniões com órgãos do Governo do Distrito Federal afetos à 
questão do planejamento territorial e urbano. Em continuidade apresentou detalhadamente todos 
os itens da Lei 803/2009 que sofreram alteração. Junto com a apresentação foram abertas as 
inscrições para as manifestações orais. Ao longo de toda a seção, conforme solicitação do Sr. 
Secretário, foram lidas as faixas com as demandas sociais para o Plano. Após a apresentação foi 
franqueada a palavra ao público conforme a ordem de inscrições realizadas durante a apresentação 
da minuta de projeto de lei, ficando acertado que as respostas por parte da mesa seriam dadas a 
cada bloco de 10 questões. O mediador do evento anuncia que há 71 inscritos, chamando os 
primeiros, para que façam suas sugestões e questionamentos. São questionados: a alteração de uso 
das quadras 700 da Asa Sul; a retirada dos artigos que tratam do Setor Habitacional Arniqueira; a 
implantação de Pólo Multifuncional junto ao Catetinho; e que a área da Marinha – área Alfa – seja 
destinada ao uso urbano e não rural. É questionado o fato de os hospitais de saúde mental não se 
encontrarem entre os equipamentos regionais. É solicitada a inserção de área próxima à EPTG, 
vizinha à Colônia Agrícola Governador no Anexo 7. É sugerida a criação de um cinturão da cidadania 
no limite entre as RA do Lago Norte e do Itapoã e que a expansão do Taquari I e II leve em 
consideração o Plano de manejo da bacia do lago Paranoá e se dê com densidade baixíssima, 
devendo ser destinada à instalação de ecovilas. É questionado o fim dos planos diretores local – PDL, 
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já que esse instrumento tratava as demandas de forma mais local, com maior proximidade da 
comunidade, e destacada a importância da relação entre o meio ambiente e a agricultura, bem 
como, a necessidade de se criar um instrumento semelhante ao plano diretor para tratar das 
questões afetas às áreas rurais. O mediador Marcos Ferreira anuncia que após a manifestação do 
próximo inscrito será respondido o primeiro bloco de perguntas. É reivindicada a regularização de 
área em São Sebastião, próxima a Ribeirão e Cachoeirinha. O mediador passa, então, a palavra para a 
mesa para que sejam dadas as repostas ao primeiro grupo de questões. Rafael Oliveira passa a 
palavra, inicialmente a Fernanda Guimarães, alertando para a necessidade de preenchimento de 
formulário para que as reivindicações sejam consideradas no rol de contribuições da Audiência 
Pública. Fernanda tece comentários a respeito do uso misto nas quadras 700 da Asa Sul do Plano 
Piloto, como diretriz para as quadras 703/707, diretamente voltadas para a W3, assunto que, 
segundo informa, deverá ser tratado com mais detalhes no PPCUB e nas reuniões públicas daquele 
plano de preservação; o hospital de saúde mental será incorporado ao art. 52 que trata de 
equipamentos regionais; o cinturão da cidadania poderá ser tratado em projeto específico; com 
relação a São Sebastião a área não foi identificada. Fernanda passa a palavra ao assessor Carlos 
Roberto Vieira que esclarece a respeito da poligonal do Setor Habitacional Arniqueira, a qual 
incorpora todas as ocupações passíveis de regularização da região, constando também dos anexos, 
sendo desnecessário que conste do corpo da lei como um artigo; com relação à colônia agrícola 
Vicente Pires, considera adequado que retorne à condição de área rural; com relação às questões do 
Park Way, o polo multifuncional é parte de uma estratégia do Plano vinculado ao sistema de 
transporte coletivo devendo estar associado a uma estação de integração de transporte e somente 
se justificará com a implantação do Catetinho; a área da Marinha foi estabelecida como rural no 
PDOT; quanto à APA do Paranoá, seu plano de manejo ainda não está aprovado. O mediador 
interrompe a seção por uma hora e meia para almoço e recomeça às 14 h30. A primeira intervenção 
comenta sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido com a UnB, desde 2007, com plantação de 
árvores junto ao córrego Atoleiro e solicita que essa área seja incorporada ao anexo 7. É solicitado o 
retorno ao PDOT/1997 e questionado sobre critérios adotados para a definição da zona de expansão 
urbana ao sul do DF – mancha sul, também é questionada a ausência de respostas por parte da 
Sedhab para as sugestões apresentadas para a atualização do PDOT, antes da realização da Audiência 
Pública, via internet e outros meios. É feita referência à Resolução n° 25 do Conselho Nacional das 
Cidades, em especial ao seu art. 10, sendo proposto que seja realizada uma conferência da cidade 
para discutir a proposta do Plano Diretor. É proposta a criação do parque da Caliandra nas 
proximidades da QNR – Ceilândia, na área destinada ao cemitério. São solicitadas: a inclusão da Vida 
Nova na estratégia de regularização do Plano Diretor; a regularização dos becos do Gama; a retirada 
da diretriz de uso misto estabelecida pelo Plano para as quadras 700 da Asa Sul; atenção em relação 
às chácaras localizadas na Ceilândia. É informado que houve muitas reuniões para a elaboração do 
PDOT/2009, sendo que o manifestante diz ter participado de mais de 10 delas, são tecidos elogios ao 
secretário Magela pela coragem de preservar o que é bom no PDOT e retirar o que não é bom, 
ouvindo a sociedade, por fim é solicitada a manutenção do art. 323 do PDOT, que inclui módulos 
comerciais da Colônia Agrícola Sucupira no Riacho Fundo I, na poligonal de regularização. É solicitada 
a inserção da horta comunitária de Planaltina no Anexo 7. O mediador Marcos Ferreira passa 
novamente a palavra para a mesa para que esta faça suas considerações ao segundo bloco de 
questões. Rafael Oliveira anuncia a sugestão, dada diretamente à mesa e acatada pelo secretário-
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adjunto, de que em outras reuniões seja disponibilizado um mapa interativo para facilitar a 
compreensão do Plano e diz que, na verdade, a Sedhab preparou um mapa interativo que só não foi 
apresentado por não haver internet disponível no Auditório do Museu e que foram colocados tanto 
mapas em PDF, quantos shapes à disposição, na internet, para quem quisesse fazer os comparativos; 
informa que as respostas às sugestões encaminhadas à Sedhab para atualização do PDOT estão 
disponíveis no sítio da Secretaria; esclarece, em resposta à proposta de realização de uma 
conferência da cidade, que o processo em curso não trata de revisão, tampouco da produção de 
novo Plano Diretor, mas de complementações necessárias à aplicação da lei conforme manifestação 
da Promai/PGDF e que o processo tal como está sendo encaminhado está legalmente amparado; o 
retorno do PDOT/1997, como proposto, também é inviável, tendo em vista que essa lei foi revogada. 
Fernanda Guimarães esclarece a respeito dos critérios adotados para a redefinição da mancha sul e 
sua conseqüente diminuição, os quais consideraram os projetos de parcelamento em terras 
particulares em análise na Sedhab. Quanto à inserção da horta comunitária de Planaltina no anexo 7, 
a Sedhab aguarda manifestação da Seapa quanto à sua classificação como área de produção agrícola; 
a Vida Nova já está incluída como área de regularização (Aris), assim como a Nova Colina e, também 
os becos do Gama, Ceilândia e Brazlândia foram inseridos tanto na oferta de novas áreas 
habitacionais, como na estratégia de regularização. Com relação às chácaras da Ceilândia, a partir da 
explanação feita na manifestação do inscrito, concorda que, dentro do possível, o zoneamento do 
PDOT tenta manter o equilíbrio entre áreas rurais e urbanas. Com relação às quadras 700 Sul, sugere 
que seja inserido o uso habitacional dentre aqueles descritos no Plano, para deixar mais claro que 
este se mantém nas diretrizes gerais para a revitalização da W3. O secretário Magela pede a palavra 
para responder à questão relacionada ao pedido de revogação da LC 803/2009, argumentando que o 
governo tomou a decisão de fazer o que é possível de ser feito, dentro da lei, para alterar o plano 
diretor dando total transparência ao processo. Segundo ele informa, na elaboração da minuta do 
projeto de lei muitas sugestões da comunidade foram acatadas; o atual governo não poderia revogar 
o plano diretor, pois seria criado um vácuo legal, já que não existiria plano diretor, o que seria 
impossível, inimaginável e sem embasamento legal, pois não haveria outra lei disciplinando o 
ordenamento do território, sendo essa sugestão, portanto inexequível do ponto de vista legal. O 
governo, informa o secretário, gostaria que a lei 803/2009 fosse revogada para começar do zero, mas 
considera que isso não é possível. Segundo o MPDFT e a PGDF, a lei só poderia sofrer alteração 
naquilo que foi considerado inconstitucional, embora seja entendimento do secretário que podem 
ocorrer alterações desde que fique demonstrado o interesse publico relevante. Como exemplo, é 
citada a introdução da cobrança de mais valia na transformação do uso rural em urbano. O secretário 
encerra destacando que todos os assuntos trazidos para a Audiência serão tratados pela Sedhab e se 
não puderem ser objeto do plano diretor, serão tratados na LUOS – lei de uso e ocupação do solo, ou 
no plano de preservação do conjunto urbano tombado de Brasília – PPCUB, ou no zoneamento 
ecológico econômico – ZEE, ou, ainda, ou em leis específicas, contando sempre com a participação da 
sociedade. Marcos Ferreira dá início a outra rodada de manifestações, lembrando que, ao final, 
haverá dois minutos para réplica prevista no regulamento da Audiência Pública. Rafael, ainda faz 
algumas considerações: reforça que a Vida Nova esta inserida na estratégia de regularização, fora de 
setor habitacional – Aris – S-8; quanto aos módulos comerciais da Colônia Agrícola Sucupira, 
relacionados ao art. 323, não há necessidade de que este artigo conste do Plano, pois a sua 
regularização está assegurada, pelo fato de a área se encontrar em zona urbana e estar na poligonal 
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do setor habitacional. Rafael mostra no telão, no sítio da Secretaria, embora fora da rede, onde se 
encontram as respostas às sugestões para o PDOT e, por fim faz rápida leitura de trecho do parecer 
número 031/2011 da Promai/PGFD assinado pelo procurador Cassimiro Marques de Oliveira: 
“quando a lei orgânica do Distrito Federal e, de certa forma, o próprio Estatuto das Cidades 
estabelecem o prazo de 10 anos para vigência do plano diretor, passível de revisão a cada 5 anos, há 
um propósito em dar concretude ao princípio da segurança jurídica de modo que a coletividade 
possa se apropriar adequadamente do plano urbanístico que tem reflexos na vida de todos.” E 
continua: “Daí a razão pela qual modificações extemporâneas somente aconteçam para adequação 
ao Zoneamento Econômico Ecológico ou por motivos excepcionais e por interesse publico 
comprovado. “(...)desse modo, pela dinâmica estabelecida pela lei orgânica do Distrito Federal, antes 
de finalizar o procedimento dever-se-á promover ampla audiência da população interessada, com a 
realização formal de audiência publica e a submissão da matéria ao Conselho de Planejamento 
Territorial e Urbano do Distrito Federal para deliberação nos termos da competência daquele 
colegiado.” A leitura feita pelo adjunto reafirma, então, – com base no órgão jurídico central do GDF, 
que respalda juridicamente o governo –, que o processo de atualização capitaneado pela Sedhab tem 
respaldo legal. O mediador passa a palavra aos próximos inscritos. São transmitidos parabéns pela 
presença do secretário Magela na seção. O Plano Diretor é criticado por não representar os anseios 
da comunidade, mas interesses de grupos empresariais da construção civil e do setor imobiliário. É 
proposto que a região do Taquari – do posto Colorado ao Paranoá – o núcleo rural Jerivá, seja 
preservada por sua importância para o lago Paranoá, devendo ser impedida a especulação imobiliária 
nessa área e as tentativas de invasão como o Condomínio Tomawake. É proposta a retirada do artigo 
129 do PDOT, que trata do uso misto nas quadras 700 da W3 Sul. É sugerida a inserção de outros 
artigos da Lei 11.967 no PDOT, em especial do art. 50. É sugerida a inserção da chácara Bela Vista no 
art. 174, que trata da Operação Urbana Consorciada. É sugerida a inserção do Núcleo Rural Boa 
Esperança 2, no anexo 7. É questionada a legalidade da área de expansão da Marinha no Setor 
Sudoeste e questionada publicidade dessa área, em que comparecem técnicos da secretaria. É 
demandado que parte dos lotes da QE 48 do Guará sejam destinados à habitação de interesse social. 
São feitas considerações a respeito do lago Paranoá, levantando preocupações da comunidade, 
quanto aos adensamentos que estão sendo promovidos no interior de sua bacia hidrográfica. É 
solicitada a inserção da chácara 9 da Colônia Agrícola Arniqueira no anexo 7. É solicitado que as 
chácaras próximas ao CA do Lago passem a fazer parte da estratégia de regularização fundiária. É 
solicitada a inserção do condomínio Renascer, de Samambaia, na estratégia de regularização como 
Aris. É solicitado que o Morro da Cruz, em São Sebastião passe de uso rural para urbana e que entre 
na estratégia de regularização. Outra questão levantada foi quanto às poligonais das regiões 
administrativas, cujas indefinições estão causando problemas à Vila Areal. Os representantes das 
chácaras próximas ao STRC solicitam a sua regularização ou inserção no anexo 7. O representante de 
condomínio situado na Ponte Alta, Gama, solicita sua inserção no setor habitacional de regularização. 
A palavra é passada para a mesa fazer suas considerações acerca das sugestões e questionamentos 
apresentados no último bloco. Rafael informa que a estratégia de regularização recepciona no PDOT, 
a legislação federal e passa a palavra para Zilda Abreu, que expõe a dificuldade de se manter o uso 
exclusivamente habitacional das 700, na faixa lindeira à W3, dizendo que isso é um fato, uma 
realidade que se impõe e que o Direito não se impõe contra os fatos. Rafael, diante de exaltação do 
plenário, solicita calma, pois passaram 2.500 pessoas e a condução da Audiência transcorreu com o 
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máximo de democracia e transparência até ali, pedindo que a finalização se dê da mesma forma e 
que aqueles que ficaram insatisfeitos com a resposta da mesa, se inscrevam e se manifestem na 
réplica. Dando continuidade às respostas, Fernanda, esclarece que no núcleo rural do Jerivá, as áreas 
com mais de 2ha foram definidas como rurais e aquelas com áreas menores, ficam sujeitas ao 
contrato específico – anexo 7. Quanto ao Condomínio Tomawake, este não é passível de 
regularização, trata-se de terras públicas, não está instalado, não está inserido em área de 
regularização especifica como Arine, não está inserido como área de regularização de interesse 
social, Aris, ou em parcelamento urbano isolado, PUI. Sua situação se reporta à cláusula 32 do TAC n° 
2, que diz que (Fernanda faz a leitura) “em complementação ao monitoramento remoto assumem o 
Distrito Federal por sua secretaria de estado e demais entes públicos aqui representados pelos 
signatários desse termo, obrigação de fazer consistente em adotar medidas efetivas, integradas e 
coordenadas entre vários entes públicos com competência para fiscalização, pressão e combate a 
ocupação irregular do solo, destinados a imediata e repressão e remoção de atos ilícitos que 
impliquem em invasão e terra, principalmente as públicas e parcelamento irregulares do solo em 
território do Distrito federal”. Com relação às sugestões de incluir dispositivos da lei 11.967 no PDOT 
julga-se desnecessário, pois o Plano se remete a ela. Carlos Roberto Vieira informa, quanto ao Núcleo 
Rural Boa Esperança 2., que a Sedhab recebeu solicitação da Seapa para que fosse incluído no anexo 
7, contudo chegou-se a conclusão de que a solução para aquela área seria inseri-la na zona de 
contenção urbana, porque ainda mantém muitas áreas livres, não ocupadas, mostrando-se adequada 
ao desenvolvimento de um projeto piloto, que poderá ser modelo para outras áreas inseridas na 
ZCU. Com relação à proposta feita para a chácara Bela Vista, Rejane esclarece que a Operação 
Urbana Consorciada – OUC é um instrumento urbanístico, bastante complexo, que se aplica à 
recuperação de áreas urbanas degradadas, normalmente situadas em áreas centrais ou áreas de alta 
acessibilidade, em geral elas importam uma alteração do parcelamento do solo e aumento de 
potencial construtivo, entre outras questões, as OUC também prevêem a instalação de uma zona 
especial de interesse social e uma série de outros requisitos, sendo assim, não se aplica a um lote. 
Rafael se manifesta a respeito da publicidade da SQSW 500 dizendo que a secretaria e funcionários 
citados naquele informe publicitário estão interpelando judicialmente o entrevistador, que se 
apresentou como jornalista de importante diário da cidade, o que era falso, já que trabalhava em um 
informe publicitário sobre o parcelamento citado. Em seguida passa a palavra para a Fernanda e para 
a equipe da Suplan para que continuem com as considerações. Fernanda passa então a fazer algumas 
observações acerca das sugestões e questionamentos. Esclarece que o Morro da Cruz, em São 
Sebastião, já se encontra em zona urbana, e na estratégia de regularização fundiária como ARIS fora 
de setor habitacional, item S10 do anexo e que essa regularização será conduzida pela Subsecretaria 
de Regularização Fundiária que está lançando a sua política, e cujo subsecretário é o Chico Floresta. 
Quanto às poligonais das RA, embora não seja tema do PDOT, a secretaria já enviou, na gestão 
passada, vários projetos de lei à Câmara, tentando aprovar as novas RA, os quais por problemas de 
ingerência política, nunca foram levados a cabo. Recentemente foi elaborada nova minuta de projeto 
de lei, com novas delimitações, para ser reapresentado à CLDF, processo que será conduzido pelo 
secretário Magela. Com relação à ARIS Renascer, não foi possível identificar a área, nesse caso seria 
necessário que um representante do local vá à secretaria para localizá-la. Fernanda passa a palavra 
para o Carlos Roberto a fim de que ele complemente com as demais informações. Com relação às 
chácaras próximas ao STRC, Carlos Roberto informa que é necessária uma avaliação sobre a 
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viabilidade de inseri-las no anexo 7, já que o pressuposto para isto é de que não tenha havido 
parcelamento de 1997 para cá e que seja comprovada a atividade rural pela Emater, sendo 
necessário verificar se há condições de ser atendido. Informa, ainda, que ali existem lotes registrados 
que se sobrepõe com a área que necessita de regularização, sendo necessário consultar a Terracap 
para ver a possibilidade de desconstituição desses lotes registrados a fim de incorporá-los no 
processo de regularização. Mas, além disso, essa área fica próximo ao setor de inflamáveis, o que 
põe em risco a segurança das pessoas. A área do STRC precisa, desse modo, de um estudo cuidadoso. 
Com relação às chácaras próximas ao CA, para as quais foi solicitada a inclusão na área de 
regularização 3-E, do Torto ou no Taquari, Carlos Roberto informa que não é possível. Seria, então, o 
caso de ser criada outra área de regularização, contudo, diz que encontra-se em fase de 
licenciamento ambiental um projeto de expansão do Centro de Atividades para a criação de 
equipamentos públicos comunitários, sendo, nesse sentido, necessário verificar a compatibilidade da 
regularização com o projeto e, portanto, uma análise mais detida para verificar a melhor forma de 
encaminhamento para o assunto. Rejane esclarece, ainda, a impossibilidade de introduzir o 
condomínio localizado próximo à Ponte Alta na poligonal do setor habitacional de regularização em 
virtude dos impedimentos trazidos pelo TAC n°2, já que, por esse instrumento os loteamentos teriam 
que estar ocupados até dezembro de 2006, não sendo o caso dessa área. Para inseri-lo na estratégia 
de regularização seria necessário alterar o TAC n°2, informação que já havia sido passada quando da 
visita dos representantes da área à Sedhab. Quanto à destinação de lotes da QE 48 do Guará para 
interesse social, é uma questão que deve ser levada à Terracap, proprietária daquelas quadras e à 
Codhab, responsável pelos programas habitacionais do governo. Marcos Ferreira dá, então, início ao 
bloco de réplicas. É feito questionamento em relação ao processo de regularização do condomínio 
Aroeira, situado na região do Taquari. É feito novo questionamento com relação à necessidade da 
mancha sul – DF-140 e quanto à proposta de uso misto para as quadras 700. É feita uma explanação 
sobre as orientações que foram dadas pelo governo para os moradores do residencial Victória darem 
início ao seu processo de regularização, onde é informado que o governo haveria orientado que 
fosse feito um projeto urbanístico de regularização e de análise ambiental para ser analisado na 
Codhab ou Grupar, por se tratar de área de interesse social, contudo a Terracap é proprietária da 
terra. É questionado o fato de as quadras da QE 48 do Guará estar sendo licitadas e não destinadas a 
interesse social, como indicava lei de 1998 de autoria da então dep. Lúcia Carvalho. Novamente, em 
duas intervenções seguidas, é solicitada a retirada do art. 129 do PDOT que estabelece diretrizes que 
poderão permitir o uso misto nas quadras 700 da Asa Sul. É questionada a justificativa técnica da 
mesa em relação à manutenção da mancha sul como zona urbana que, segundo a manifestação, não 
foi técnica; e também questiona a possibilidade de alteração de uso nas quadras 700, alegando a que 
a incompetência do governo na aplicação e na fiscalização da norma, não justifica tal alteração e que 
a portaria 314 não é cumprida nem pelo GDF, nem pelo Iphan. Mais uma vez é solicitado que o 
Núcleo Rural Boa Esperança seja incluído no anexo 7. É manifestada a dificuldade no entendimento 
dos mapas integrantes do PDOT, devido à sua escala, e à necessidade do uso de programas de 
computador para gerar e para manusear esses mapas. É solicitada a volta dos planos diretores local – 
PDL. É solicitado, novamente que os mapas sejam apresentados de forma interativa e que as 
propostas e justificativas sejam apresentadas o mais rápido possível para todos os segmentos, e que 
as informações sejam apresentadas de forma mais clara e inteligível. Rafael Oliveira retoma a 
palavra, fazendo dois encaminhamentos, o primeiro entendendo que as réplicas são insatisfações 
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com as resposta que a mesa deu, portanto não faria sentido responder novamente, ficando então 
registrado que as respostas não satisfizeram aos perguntadores, e que os ânimos exaltados fiquem 
guardados no auditório, não ganhem as ruas. O plenário questiona à mesa se houve evolução a partir 
das réplicas. O encaminhamento da mesa é para que as questões sejam remetidas à Sedhab para 
consideração da equipe técnica, caso considerado passível de incorporação ao Plano Diretor, para 
posterior apreciação do Conplan. Marcos considera, então, cumprido o papel da Audiência Pública, 
tendo sido dito, de forma clara nas réplicas, o que satisfaz e o que não satisfaz nas respostas aos 
questionamentos dadas pela equipe técnica, a qual irá analisar e produzir respostas às sugestões e 
questionamentos levantados ao longo da seção, devendo ainda registrar os nomes das pessoas 
insatisfeitas com as informações dadas pela mesa, são elas: Sônia (representante da Associação 
Candanga IdeArte, Condomínio Residencial Aroeira), Frederico Flósculo, Antônio (síndico do 
Residencial Victória), Teresa Ferreira Dias, Lair (quadras 700, W3 Sul), Daldegan (quadras 700, W3 
Sul), Hamilton Figueiredo, Tânia Battella, Fernando Moura, Filipe e Cláudio Pires. Marco agradece a 
persistência e passa a palavra ao secretário-adjunto, o qual, não havendo mais ninguém para se 
pronunciar, se despede e agradece as contribuições e a presença das 2.500 pessoas que passaram 
pelo plenário naquele dia. E nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Audiência Pública de 
atualização do PDOT, às 18h30min, tendo sido lavrada a esta ata composta de oito folhas, que após 
lida e aprovada, segue assinada por todos os componentes da mesa. 
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