
MANIFESTAÇÕES ESCRITAS, RESPONDIDAS NA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DO PDOT, AGRUPADAS POR TEMAS.

TEMA: REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS RURAIS

1. Pergunta: 
Solicitamos que sejam mantidas as chácaras não parceladas da Colônia Agrícola Vereda da Cruz e as 
chácaras do trecho 3 (Setor de Mansões do Park Way) dentro da poligonal do Setor Habitacional 
Arniqueira, para fins de regularização.
- Resposta:
As áreas já estão inseridas na poligonal do Setor.

2. Pergunta: 
Solicitamos a  inclusão de  todas  as  chácaras  da  Colônia Vereda  da  Cruz,  no Setor  Habitacional 
Arniqueira para fins de regularização, pois este Setor ficou dividido ao meio, ficando metade (a 
situada dentro do Park Way) de fora do bairro.
- Resposta: As áreas já estão inseridas na poligonal do Setor.

3. Pergunta: 
Possuo uma propriedade localizada na BR 251, Km 74, Colônia Agrícola Nova Betânia, Chácara 
Recanto dos Pinheiros 48, desde 2004, com cessão de direito registrado no Cartório de 2º Ofício. 
50%  do  imóvel  está  dentro  das  medidas  ambientais,  os  outros  50%  são  considerados  área  de 
preservação  ambiental.  Observação:  a  minha  área  está  inserida  na  Bacia  do  São  Bartolomeu. 
Gostaria de obter minha escritura definitiva, da mesma forma dos condomínios da região, por meio 
da venda direta.
- Resposta: 
A área no PDOT é prevista como Zona Rural de Uso Controlado. Portanto, a regularização é de 
competência da Secretaria de Agricultura. 

4. Pergunta: 
Nossa família está há 30 anos nesta área. Queremos a regularização de nossas terras, pois queremos 
produzir empregos.  Temos uma situação de desespero, pois qualquer órgão que se apresenta em 
nossa propriedade fala uma “linguagem diferente”. Queremos o título de propriedade, pois os bancos 
e as secretarias só nos respaldam se tivermos devidamente documentados e assentados. Somo 40 
chacareiros.
- Resposta: 
A área  no  PDOT  é  prevista  como  rural.  A  regularização  é  de  competência  da  Secretaria  de 
Agricultura.

5. Pergunta: 
Gostaria muito que a área rural Nova Camapuã fosse regularizada, porque nós vivemos da terra, e 
sem a regularização nós não poderemos adquirir  carteira de produtor rural,  comprar adubo mais 
barato, conseguir empréstimos para melhorar nossas atividades rurais, e adquirir projetos rurais junto 
a EMATER. Gostaríamos que olhassem para nós do campo, para ver quem quer trabalhar e quem 
não precisa da terra.
- Resposta: A regularização das terras rurais é de competência da Secretária de Agricultura.

6. Pergunta: 
Gostaríamos de pedir, em primeiro lugar, a regularização do Setor Maranata – em Brazlândia - DF, 
pois  necessitamos  de  uma certeza  de  ocupação.  Em segundo lugar,  que  a  nossa  Rodovia  fosse 
asfaltada, pois significa trajeto mais curto de Brazlândia a Águas Lindas – GO. Em terceiro lugar, 
que as melhorias a que toda população tem direito de ter fossem resolvidas: luz, água, rede de esgoto, 
transporte, segurança, comércio etc. Como exemplo do último pedido, o projeto “luz para todos”, 
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não  chegou  ao  nosso  Setor,  bem  como  escola  pública,  posto  de  saúde  e  policial,  que  são 
fundamentais para nossa população.

- Resposta: 
A região do Maranata está inserida em zona rural de uso controlado. A regularização das chácaras 
deve seguir os tramites da regularização rural, via Secretaria de Agricultura. Além disso, a área está 
inserida na APA do Descoberto, sujeito às determinações do zoneamento.
 

7. Pergunta: 
Venho reivindicar melhorias para área de Brazlândia – Setor de chácaras Maranata. Moramos nesta 
há 10 anos, e não temos direito de construir uma casa. Não temos direito de fazer benfeitorias no 
local  onde  moramos.  Não temos  direito  nem a  própria  segurança,  pois  sequer  temos  um posto 
policial. Não temos transporte público, não temos direito a energia, a asfalto e outros direitos dos 
cidadãos. Queremos melhorias.
- Resposta: 
A região do Maranata está inserida em zona rural de uso controlado. A regularização das chácaras 
deve seguir os tramites da regularização rural, via Secretaria de Agricultura. Além disso, a área está 
inserida na APA do Descoberto, sujeito às determinações do zoneamento.

8. Pergunta: 
Queremos  regularização  da  nossa  área  rural,  luz,  água,  posto  policial,  posto  telefônico,  asfalto, 
moradia e galpão para a Associação do Maranata, pois estamos numa situação precária.
- Resposta: 
A região do Maranata está inserida em zona rural de uso controlado. A regularização das chácaras 
deve seguir os tramites da regularização rural, via Secretaria de Agricultura. Além disso, a área está 
inserida na APA do Descoberto, sujeito às determinações do zoneamento.

9. Pergunta: 
Queremos a regularização dos chacareiros do Maranata de Brazlândia, pois queremos trabalhar nas 
terras para buscarmos melhorias financeiras e familiares.
- Resposta: 
A região do Maranata está inserida em zona rural de uso controlado. A regularização das chácaras 
deve seguir os tramites da regularização rural, via Secretaria de Agricultura. Além disso, a área está 
inserida na APA do Descoberto, sujeito às determinações do zoneamento.

10. Pergunta: 
Venho reivindicar melhorias para área de Brazlândia – Setor de chácaras Maranata. Moro nesta área 
há 09 anos, e as condições de vida são precárias. Não temos direito a nenhuma localização, a energia, 
a asfalto, a esgoto e a água. Também não temos direito a construção. Queremos melhorias para nossa 
área. 
- Resposta: 
A região do Maranata está inserida em zona rural de uso controlado. A regularização das chácaras 
deve seguir os tramites da regularização rural, via Secretaria de Agricultura. Além disso, a área está 
inserida na APA do Descoberto, sujeito às determinações do zoneamento.

TEMA: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

11. Pergunta: 
Inclusão  no  PDOT  das  áreas  de  estacionamento  externo  da  Projeção  4,  do  Setor  Hoteleiro  de 
Sobradinho  –  DF,  considerando  a  disponibilidade  de  área  pública  para  tal,  uma  vez  que  os 
estacionamentos  subterrâneos  são  insuficientes  para  atender  a  grande  demanda  do  local.  A 
implementação de área externa destinada a estacionamento público também resolveria o problema 
daqueles que utilizam o local para carga e descarga, embarque e desembarque de passageiros de táxi, 
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o que  jamais  poderia  ocorrer  em estacionamento  subterrâneo.  O estacionamento  público  que  se 
espera seja criado servirá para dinamizar o centro urbano do Setor Hoteleiro e ocupar as áreas vazias 
e sem definição de uso que ainda existem no local, adaptando-se plenamente à s necessidades dos 
empresários que investem naquela cidade satélite. Por outro lado, a LC nº 56, de 30/12/1997, nos 
seus diversos artigos, itens e subitens, recomenda que as normas urbanísticas devem dinamizar as 
áreas públicas com funções diversificadas de lazer, estacionamento e mobiliário urbano, tudo para 
resolver  os  problemas dos  espaços  vazios  que  ainda  se  encontram no centro  de  Sobradinho.  O 
problema do estacionamento público, como se verifica, não se resolverá apenas e tão somente com as 
vagas de garagem construídas em subsolo, já que estas são de uso exclusivo, consoante estabelece a 
Tabela  V,  da  referida  LC,  isto  porque  estaria  insolucionável  o  problema de carga  e  descarga  e 
embarque e desembarque de passageiros, o que deve ser modificado para a  sua utilização seja a mais 
adequada possível para os seus usuários.  
- Resposta: O tema “estacionamento” não é do conteúdo do PDOT, mas a demanda será registrada 
para estudo.

12. Pergunta: 
Mais verticalização e menos loteamento horizontal.
- Resposta: 
São diretrizes do plano: 
- Estabelecimento de áreas urbanizadas mais compactas no território;
- Urbanização ao longo das principais infra-estruturas, em especial viárias;
- Estimular a ocupação dos vazios residuais nas áreas já dotadas de infra-estrutura.

13. Pergunta: 
Mais verticalização e menos loteamento horizontal.
- Resposta: 
São diretrizes do plano: 
- Estabelecimento de áreas urbanizadas mais compactas no território;
- Urbanização ao longo das principais infra-estruturas, em especial viárias;
- Estimular a ocupação dos vazios residuais nas áreas já dotadas de infra-estrutura.

14. Pergunta:
Pede mais respeito à vida humana. Infra-estrutura dos equipamentos, como hospitais.
- Resposta: encaminhar à Secretaria de Saúde.

15. Pergunta:
Pede infra-estruturas específicas nas cidades e quadras, tais como posto policial, sanitários, quadra de 
lazer etc.
- Resposta:
Esse assunto será tratado nos Planos Locais. 

16. Pergunta:
Pede infra-estruturas específicas nas cidades e quadras, tais como posto policial, sanitários, quadra de 
lazer etc.
- Resposta:
Esse assunto será tratado nos Planos Locais. 

17. Pergunta: 
Pede infra-estruturas específicas para o Arapoanga.
- Resposta:
Esse assunto será tratado no Plano Local – encaminhar solicitação às Secretarias específicas.
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18. Pergunta:
Qual a previsão da elaboração do Plano Urbanístico de Brasília.
- Resposta:
Prazo de 2 anos.

19. Pergunta:
Várias sugestões para Taguatinga
- Resposta:
Encaminhar solicitação aos responsáveis.
- Modificações de uso dos lotes, será tratado pelo instrumento de planejamento que detalhará as 
macro definições do PDOT – Lei de Uso e Ocupação de Solo
- Tráfego de veículos pesados: Plano Diretor de Transportes
- Implantação de equipamentos e infra-estrutura: Plano Locais.

TEMA: ÁREAS RURAIS REMANCESCENTES INSTITUÍDAS PELO PDOT/97

20. Pergunta:
No mapa nº 6 - Áreas Econômicas – consta a implantação de um Pólo de Ciência, Tecnologia e 
Saúde do DF, sobreposto ao Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, no Lago Norte, às margens da DF-
015.  O  Núcleo  Rural  Capoeira  do  Bálsamo é  totalmente  ocupado  por  chácaras.  Se  o  Pólo  for 
implantado neste local, qual o destino que o Governo dará a essas chácaras? 
Vale ressaltar que no mapa nº 6 e suas respectivas tabelas, há várias informações divergentes.
- Resposta:
Não há a previsão de implantação de nenhum Pólo sobre o Capoeira do Bálsamo.

21. Pergunta:
Inclusão do assentamento rural Cana do Reino, na via estrutural, com transferência dos produtores 
rurais  do  assentamento  26  de  setembro  para  a  Cana  do  Reino,  em área  mínima  de  2  hectares, 
respeitando e preservando o histórico de luta dos 52 produtores ali assentados.
Manutenção da área do assentamento Cana do Reino como área rural. 
- Resposta:

As áreas Cana do Reino, Córrego do Valo e 26 de setembro, todas estão incluídas em zona rural de 
uso controlado. Não esta previsto processo de transferência.

22. Pergunta:
- Solicitação da retirada pelo Poder Executivo do projeto de lei 13/2007 que altera a Lei Orgânica, 
extinguindo os planos diretores locais.
- A Colônia Agrícola Águas Claras fica situada nos fundos do Guará I e II. Ela vai permanecer como 
área rural ou urbana, sendo que os lotes variem de 200 a 2000 metros?
- A estação metroviária do Guará está com as obras previstas para quando? Sendo que a estação se 
encontra dentro do território da Colônia Agrícola Águas Claras.
- Resposta:
A ARR Águas Claras foi  uma das  que sofreram um grande número de reparcelamento de suas 
chácaras, tendo assumido feição urbana. Assim foi incluída em zona urbana.
As chácaras que não foram parceladas foram agrupadas com a ARR Governador, e permanecem em 
zona rural de uso controlado.
O PELO 13 não extingue os PDLs, apenas modifica seu conteúdo pois parte será absorvido pelo 
PDOT e parte pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. O PDL, passando a ser chamado de Plano de 
Ação Local, passaria então, a configurar um plano mais detalhado, prevendo obras emergenciais, 
detalhando  as  intervenções,  algo  que  não  ocorre  nos  atuais  PDLs.  São  assim  instrumentos 
aprimorados.

SUBTEMA: ÁREAS RURAIS REMANESCENTES DO LAGO NORTE
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23. Pergunta:
A área rural do Lago Norte deve ser área rural de proteção ambiental para que os córregos sejam 
protegidos.
- Resposta:
Lago Norte: as ARR’s foram debatidas em fórum específico - grupo de trabalho - com representantes 
de todos os Conselhos de Desenvolvimento Rural, quando cada ARR foi analisada. No PDOT, foram 
incorporadas  as conclusões desse grupo de trabalho,  quanto a  todas as ARR, inclusive do Lago 
Norte. As áreas do Lago Norte que efetivamente têm ocupação rural, passariam à Zona Rural  e as 
urbanas, à Zona Urbana. Nas em Zona Urbana, aquelas propriedades que cumprirem os requisitos 
constantes do artigos 263 e 268, comprovando seu uso rural, terão direito a contrato específico, de 
concessão de uso rural em Zona Urbana.

24. Pergunta:
A área rural do Lago Norte deve ser área rural de proteção ambiental para que os córregos sejam 
protegidos.
- Resposta:
Lago  Norte:  as  ARR’s  foram  debatidas  em  fórum  específico  -  grupo  de  trabalho  -  com 
representantes de todos os Conselhos de Desenvolvimento Rural, quando cada ARR foi analisada. 
No PDOT, foram incorporadas as conclusões desse grupo de trabalho,  quanto a todas as ARR, 
inclusive do Lago Norte. As áreas do Lago Norte que efetivamente têm ocupação rural, passariam à 
Zona  Rural  e  as  urbanas,  à  Zona  Urbana.  Nas  em  Zona  Urbana,  aquelas  propriedades  que 
cumprirem os requisitos constantes do artigos 263 e 268, comprovando seu uso rural, terão direito a 
contrato específico, de concessão de uso rural em Zona Urbana.

25. Pergunta:
A área rural do Lago Norte deve ser área rural de proteção ambiental para que os córregos sejam 
protegidos.
- Resposta:
Lago Norte: as ARR’s foram debatidas em fórum específico - grupo de trabalho - com representantes 
de todos os Conselhos de Desenvolvimento Rural, quando cada ARR foi analisada. No PDOT foram 
incorporadas as conclusões desse grupo de trabalho, quanto a todos os ARR, inclusive o Lago Norte. 
Cumpre lembrar que o uso rural deve ser mantido, mesmo que em zona urbana. O Plano garante esta 
permanência.

26. Pergunta:
- As poligonais dos núcleos rurais do Lago Norte têm que se manter como rural.  É preservação 
ambiental por causa dos córregos e meio ambiente.
- Manter os artigos do PDOT de 1997 – artigos 11, 12, 29, 31, 78 e 87, sem alterações.
- Resposta:
Lago Norte: as ARR’s foram debatidas em fórum específico - grupo de trabalho - com representantes 
de todos os Conselhos de Desenvolvimento Rural, quando cada ARR foi analisada. No PDOT, foram 
incorporadas  as conclusões desse grupo de trabalho,  quanto a  todas as ARR, inclusive do Lago 
Norte. As áreas do Lago Norte que efetivamente têm ocupação rural, passariam à Zona Rural  e as 
urbanas, à Zona Urbana. Nas em Zona Urbana, aquelas propriedades que cumprirem os requisitos 
constantes do artigos 263 e 268, comprovando seu uso rural, terão direito a contrato específico, de 
concessão de uso rural em Zona Urbana.

27. Pergunta:
- Exige-se a preservação das áreas rurais ambientais como a do Jerivá, principalmente em nossa 
região do cerrado, “berço das águas”, que, segundo pesquisas recentes, já se encontram devastadas 
em dois terços.
-  Somos  pela  preservação  e  manutenção  das  áreas  rurais  remanescentes,  pois  isso  representa  a 
garantia da permanência das áreas de cerrado e mananciais preservadas.
- Resposta:
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Lago Norte: as ARR’s foram debatidas em fórum específico - grupo de trabalho - com representantes 
de todos os Conselhos de Desenvolvimento Rural, quando cada ARR foi analisada. No PDOT, foram 
incorporadas as conclusões desse grupo de trabalho,  quanto a todas as  ARR, inclusive do Lago 
Norte. As áreas do Lago Norte que efetivamente têm ocupação rural, passariam à Zona Rural  e as 
urbanas, à Zona Urbana. Nas em Zona Urbana, aquelas propriedades que cumprirem os requisitos 
constantes do artigos 263 e 268, comprovando seu uso rural, terão direito a contrato específico, de 
concessão de uso rural em Zona Urbana.

28. Pergunta:
- É intenção do Governo extinguir os Conselhos Sociais de Planejamento?
- Por que transformar as Áreas Rurais Remanescentes em urbanas?
- Resposta:
- Os Conselhos Sociais de Planejamento serão mantidos e farão parte do Sistema de Planejamento.
- As ARRs criadas pelo PDOT de 1997 foram todas criadas sobre as áreas urbanas, com a intenção 
de preservar as atividades agrícolas que já existiam. Apenas as áreas parceladas e utilizadas como 
habitação foram incluídas em zona urbana de uso controlado; as que mantiveram as características 
que tinham em 1997 foram incluídas na zona rural de uso controlado.

29. Pergunta:
Solicito  que  seja  considerada  a  correção  imediata  da  proposta  de  limites  de  Área  Rural 
Remanescente de toda a área de abrangência dos córregos “Urubu – Olhos D’água”, incluindo as 
inúmeras chácaras que ficaram indevidamente fora da demarcação rural.
Essas áreas estão localizadas estrategicamente em sítios de preservação e manutenção de nascentes e 
mananciais desses córregos. A grande maioria dos chacareiros são muito antigos, mantém suas áreas 
intactas e sem nenhum parcelamento e alguns são produtores rurais cadastrados. 
- Resposta:
A metodologia adotada para a revisão do PDOT não prevê a ampliação das ARR’s, criadas pelo 
PDOT  em  1997,  e  nem  a  criação  de  novas.  As  áreas  de  nascentes  já  são  áreas  de  proteção 
permanente, estabelecidas pelo Código Florestal.

TEMA: SISPLAN (Sistema de Planejamento Territorial e Urbano)

30. Pergunta:
Reivindica-se a criação do Conselho das Cidades.
- Resposta:
O Plano por meio dos Conselhos Locais de Planejamento - Conselhos das Unidades de Planejamento 
Territorial - cria canais efetivos de participação da sociedade, que terão representação no Conselho 
Distrital de Política Urbana – Órgão central do SISPLAN, com formato mais próximo do Conselho 
das Cidades, do que o atual CONPLAN.

31. Pergunta:
- CPDU – Emenda ao artigo 208, nova redação.
-  Que seja  adotada a  composição do Conselho da Cidade e  que os  conselheiros nacionais  e  os 
representantes dos movimentos nacionais tenham a garantia de participação.
- Resposta:
O Plano por meio dos Conselhos Locais de Planejamento - Conselhos das Unidades de Planejamento 
Territorial - cria canais efetivos de participação da sociedade, que terão representação no Conselho 
Distrital de Política Urbana – Órgão central do SISPLAN, com formato mais próximo do Conselho 
das Cidades, do que o atual CONPLAN.

TEMA: ESTRATÉGIA DE OFERTA DE ÁREAS HABITACIONAIS

32. Pergunta:
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Gostaria de saber se os lotes de Samambaia vão sair este ano?
- Resposta:
O PDOT prevê uma área de expansão na Samambaia, quadras 100 impares, mas ainda estão em 
estudos no SEDUMA para que na ocupação seja qualificada. 

33. Pergunta:
Quero saber quando vai começar a construir o terreno de Samambaia Oeste?
- Resposta:
Os estudos  para  os  Subcentros  Leste  e  Oeste  e  para  implantação  das  quadras  100 impares  em 
Samambaia estão em curso.

34. Pergunta:
Solicitamos a regularização da área da Samambaia.
- Resposta:
O PDOT prevê uma área de expansão na Samambaia, mas ainda estão em estudos no SEDUMA para 
que  na  ocupação  seja  qualificada.  Ainda  terá  que  aguardar,  procurem  a  SEDUMA  para 
acompanharem a liberação dessa área.

35. Pergunta:
Solicitamos a regularização da área da Samambaia.
- Resposta:
O PDOT prevê uma área de expansão na Samambaia, mas ainda estão em estudos no SEDUMA para 
que  na  ocupação  seja  qualificada.  Ainda  terá  que  aguardar,  procurem  a  SEDUMA  para 
acompanharem a liberação dessa área.

36. Pergunta:
Gostaria de receber um lote ou uma Kit.
- Resposta:
O PDOT 2007 propõe novas áreas habitacionais voltadas para atender principalmente a demanda da 
população de baixa renda, mas são os programas habitacionais que definem a quem se destina cada 
área.

SUBTEMA: CRIXÁ NACIONAL

37. Pergunta:
Gostaria de saber quanto à liberação dos bairros Crixá e Nacional.
- Resposta:
Ambos constam na “Estratégia  de oferta  de novas áreas  habitacionais”.  A liberação dos  bairros 

depende da aprovação do PDOT/2007 na Câmara Legislativa, pois pela Lei atual, ambas as áreas 
estão em Zona Rural.

38. Pergunta:
Queremos à inclusão no PDOT das áreas dos bairros Crixá e Nacional.
- Resposta:
Ambos constam na “Estratégia  de oferta  de novas áreas  habitacionais”.  A liberação dos  bairros 

depende da aprovação do PDOT/2007 na Câmara Legislativa, pois pela Lei atual, ambas as áreas 
estão em Zona Rural.

39. Pergunta:
Temos pressa em sermos contemplados com os terrenos dos bairros Crixá e Nacional.
- Resposta:
Ambos constam na “Estratégia  de oferta  de novas áreas  habitacionais”.  A liberação dos  bairros 

depende da aprovação do PDOT/2007 na Câmara Legislativa, pois pela Lei atual, ambas as áreas 
estão em Zona Rural.
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40. Pergunta:
Queremos a liberação dos bairros Crixá e Nacional
- Resposta:
Ambos constam na  “Estratégia  de oferta  de novas  áreas habitacionais”.  A liberação dos bairros 

depende da aprovação do PDOT/2007 na Câmara Legislativa, pois pela Lei atual, ambas as áreas 
estão em Zona Rural.

41. Pergunta:
Queremos a liberação dos bairros Crixá e Nacional
- Resposta:
Ambos constam na  “Estratégia  de oferta  de novas  áreas habitacionais”.  A liberação dos bairros 

depende da aprovação do PDOT/2007 na Câmara Legislativa, pois pela Lei atual, ambas as áreas 
estão em Zona Rural.

42. Pergunta:
- Queremos casas geminadas para o Setor Habitacional Crixá;
- Aumento do número de habitantes por ha de 50 para 100 ha.
- Resposta:
- A  densidade  proposta,  é  média  -  acima  de  50  até  100  habitantes.  Os  estudos  urbanísticos 
determinarão para o Crixá as tipologias residenciais a serem implementadas.

TEMA: ESTRATÉGIA DE ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

43. Pergunta:
- Quais os projetos urbanísticos propostos para a região de Taguatinga a curto prazo, como, por 
exemplo, asfalto e saneamento?

- Resposta: 
Projetos:
- Projeto para Taguatinga: projetos indicados no artigo 122;
- Asfalto e saneamento: serão definidos nos Planos de Ação Local;
- Sistema viário: o programa Brasília Integrada trata do sistema viário para a região. 

44. Pergunta:
Situação ao que diz o artigo 109 – Seção III – da estratégia de estruturação viário: otimização da 
ocupação na faixa de até 100m das vias nos anéis de atividades, item V.
- Resposta:
A otimização da faixa lindeira dos anéis de atividade somente serão realizados quando observados os 
condicionantes urbanísticos e ambientais do trecho onde se insere. 

TEMA: PROTEÇÃO AMBIENTAL

45. Pergunta:
Aumento de poligonal do parque do Paranoá.
- Resposta:
Será realizado estudo. Cabe à Subsecretaria de Meio Ambiente da SEDUMA

46. Pergunta:
- Como fica a situação das nascentes de Brasília?
- Quero saber se há preocupação com as nascentes, com a APA – Áreas de Proteção Ambiental – e 
com o cerrado, pois a vegetação nativa está com mais de 50% devastada.
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- Resposta:
As nascentes e demais áreas de preservação permanente, já estão protegidas pelo Código Florestal. 
Além disso, o Plano prevê diretrizes setoriais para proteção dos recursos hídricos – artigo 14 e a 
Estratégia  de  Integração  Ambiental  para  garantir  a  configuração  de  arredores  e  conectores 
ecológicos.

47. Pergunta:
Gostaria  de  saber  quanto  às  questões  dos  contratos  de  arrendamentos  com  a  Secretaria  de 
Agricultura, se serão renovados.
E  como ficará  um arrendamento  de  uma área  rural  inserida  numa Área  de  Relevante  Interesse 
Ecológico – ARIE?
- Resposta:
As ARIES são unidades de conservação de uso sustentável e é permitido o uso rural.
Os  contratos  de  arrendamento  nestas  áreas  seguem  a  tramitação  normal  junto  à  Secretaria  de 
Agricultura.

48. Pergunta:
- Quais os objetivos mais concretos em relação aos mananciais?
-  Quais  os  projetos  que  envolvem  no  processo  imediato  a  inclusão  do  cidadão  em  geral  e 
especialmente os sem perspectivas profissionais sociais?
- Resposta:
- Proteção dos mananciais: o Plano prevê diretrizes específicas para proteção dos mananciais, além 
da definição das Áreas de Proteção de Mananciais. Há também a Estratégia de Integração Ambiental 
para garantir a configuração de arredores e conectores ecológicos.
- Perspectivas de Inclusão Social: o Plano traz diretrizes de desenvolvimento econômico, estratégias 
de dinamização de 7 áreas no DF para gerarem centros de emprego e renda mais próximos nos 
locais de moradia da população.

49. Pergunta:
Artigo admite supressão de vegetação em APM?
No artigo 92, inciso I, admite-se “a supressão de áreas nativas remanescentes”. Temo a supressão de 
mananciais e o risco de poluição de córregos com a supressão destas áreas. Como exemplo, cito 
áreas do Ribeirão Santana e do córrego Barreirinhos, todas na DF-140.

- Resposta:
 APM – Racionamento
A diretriz do inciso I artigo 92 é de manter a vegetação nativa. No entanto, a lei deve prever os casos 
excepcionais sujeitos à avaliação do órgão gestor da APM. As APMs com ocupação urbana são 
apenas aquelas em que a ocupação é irreversível. Com relação ao PDOT/97, há redução na ocupação 
urbanas das APMs.

TEMA: PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

50. Pergunta:
A falta de índices urbanísticos para os parcelamentos urbanos desconformes.
- Resposta:
- Os índices (densidade/coeficientes) estão definidos no artigo 120.

51. Pergunta:
Alteração na proposta de coeficiente de aproveitamento para o Riacho Fundo I.
Propomos as seguintes alterações na proposta de revisão do PDOT:
1 – Que os coeficientes básicos e máximos da via de atividades sejam de 2.0;
2 – Que os coeficientes básicos e máximos da via de circulação sejam de 1.5;
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3 – Que os coeficientes básicos e máximos da via secundária ou coletora permaneçam com 1.0;
4 – Que a via de atividades constante entre as chácaras 06, 08, 10, 14 e 16 seja alterada para via de 
circulação devido ao risco de degradar o meio ambiente;
5 – Que a via de atividades passe em frente das chácaras 03, 05, 07, 09, 13, 04, 06, 16, 18, 20, 19 e 
28, apenas com o objetivo de preservar o meio ambiente.
6 – Que a área compreendida entre as chácaras 01 e 02 e a QS 16 do Riacho Fundo I seja destinada 
para fins comerciais, escolas, posto de saúde, ginásio de esportes e delegacia de polícia.
- Resposta:
- Itens de 1 a 5: os coeficientes propostos na revisão do PDOT respeitam o definido no projeto 
urbanístico da área.
-  o  item  6:  definição  de  usos.  A  proposta  será  registrada  para  avaliação  no  instrumento  de 
planejamento pertinente, pois o PDOT não entra neste detalhamento.

TEMA: HABITAÇÃO

52. Pergunta:
Solicitação de regularização de cadastro e entrega de lotes
- Resposta:
Trata-se de tema pertinente ao Programa Habitacional. Não será tratado no PDOT. A demanda foi 
registrada  e encaminhada ao setor competente. 

TEMA: MACROZONEAMENTO

53. Pergunta:
- Incluir no art. 100 e art. 103 desta proposta a área já colocada na Lei nº. 17/1997 em seu art. 79 – 
“A área compreendida entre a BR-070, a DF-450, a Estrada Vicinal-40 e o limite da RA-III”.
- Justificativas: esta área está próxima a Rodovia BR-070 e a mesma já está inserida no PDL de 
Ceilândia em seu art. 125, como área urbana de uso controlado.
- Resposta:
O art.  100  e  103  tratam da  Estratégia  de  Dinamização,  cujo  objetivo  é  aproveitar  as  áreas  já 
consolidadas para geração de centros de emprego e renda de grande porte.  A área indicada foi 
vistoriada e tem características rurais.

54. Pergunta:
Gostaríamos  que  fosse  revertida  a  inclusão  das  oito  chácaras  no  bairro  Crixá,  pois  estas  estão 
produzindo e no Setor existem faunas, matas e nascentes que são protegidas pelas chácaras que ali 
residem.
- Resposta:
A área de chácaras adjacentes ao Crixá (Zumbi dos Palmares) ficou definida como zona rural, não 
integrando a poligonal do bairro.

55. Pergunta:
1. Gostaríamos de saber o que o PDOT/07 sugeriu para uma área que fica na região administrativa de 
Ceilândia,  assim  que  terminar  a  área  construída  no  sentido  Águas  Lindas  –  GO,  mais 
especificamente uma área de 103, 74, 70 hectares denominada fazenda Lage ou Jibóia. Pois ela é 
particular e gostaríamos de desenvolvermos projetos habitacionais de interesse social.
2. Gostaríamos também de saber se o bairro Meirelles, em Santa Maria – DF será denominada área 
de interesse social para facilitar o desenvolvimento de projetos habitacionais para famílias de baixa 
renda.
- Resposta:
1 – Sugerimos encaminhar  à  SEDUMA a descrição da poligonal  da área contendo coordenadas 
UTM, para localização precisa.
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2 – O Setor Meirelles conforme art.  122 está definido como área para oferta habitacional,  onde 
poderão ser definidas áreas de interesse social nos termos do Estatuto da Cidade.
 

56. Pergunta:
O Córrego Crispim ficou definido como área de preservação ambiental, e os contratos específicos?
- Resposta:
A área  estabelecida  como  área  rural  remanescente  do  Córrego  Crispim  pelo  PDOT/97  passa  a 
integrar zona rural de uso controlado e não de preservação ambiental. A APM Crispim fica mantida.

57. Pergunta:
Solicitamos a mudança da área rural  diversificada para área de expansão urbana na região entre 
Samambaia e Ceilândia.
- Resposta:
Foi  realizada  vistoria  na  área  e  foi  constado  que  a  região  não  apresenta  infra-estrutura  e  está 
desconexa do sistema de transporte público.  No horizonte do Plano, não se  vislumbra ocupação 
urbana da área.

58. Pergunta:
Solicitamos a mudança da área rural  diversificada para área de expansão urbana na região entre 
Samambaia e Ceilândia.
- Resposta:
Foi  realizada  vistoria  na  área  e  foi  constado  que  a  região  não  apresenta  infra-estrutura  e  está 
desconexa do sistema de transporte público.  No horizonte do Plano, não se  vislumbra ocupação 
urbana da área.

59. Pergunta:
Transformar em zona rural o núcleo rural do Paranoazinho.
- Resposta: 

60. Pergunta:
Gostaria de saber se a área da Cascalheira em Brazlândia vai ser regularizada, como e quando?
- Resposta:
A  área  da  Cascalheira  em  Brazlândia  está  inserida  em  zona  rural,  portanto  será  regularizada 
atendendo  aos  trâmites  correspondentes  à  regularização  em  área  rural,  a  ser  empreendida  pela 
Secretaria de Agricultura.

61. Pergunta:
Quais  as  providências  pertinentes  a  serem tomadas  na  Região  Administrativa  RA-I  onde  está  o 
Núcleo Rural Boa Esperança II?
- Resposta:
A área que está parcelada está inserida em zona urbana de uso controlado.
Aquelas que não foram parceladas ficaram inseridas em zona rural de uso controlado.

62. Pergunta:
As áreas rurais remanescentes do Córrego Paranoá constam no atual PDOT como área de expansão 
urbana.  Mas  dadas  as  atuais  condições  (densidade,  produção  rural,  etc.)  ela  não  poderia  ser 
considerada rural no PDOT? Como proceder para realizar tal mudança?
- Resposta:
A área das chácaras situadas entre a EPPN e o Bosque de Pinheiros será incluída na zona rural de uso 
controlado.

63. Pergunta:
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Incluir no PDOT a área do CAUB II, transformando a área rural em urbana.
- Resposta:
As áreas dos CAUBI’s I e II permanecem como zona urbana, conforme o PDOT/97.

64. Pergunta:
Incluir no PDOT a área do CAUB II, transformando a área rural em urbana.
- Resposta:
As áreas dos CAUBI’s I e II permanecem como zona urbana, conforme o PDOT/97.

65. Pergunta:
Incluir no PDOT a área do CAUB II, transformando a área rural em urbana.
- Resposta:
As áreas dos CAUBI’s I e II permanecem como zona urbana, conforme o PDOT/97.

66. Pergunta:
Incluir no PDOT a área do CAUB II, transformando a área rural em urbana.
- Resposta:
As áreas dos CAUBI’s I e II permanecem como zona urbana, conforme o PDOT/97.

67. Pergunta:
Incluir no PDOT a área do CAUB II, transformando a área rural em urbana.
- Resposta:
As áreas dos CAUBI’s I e II permanecem como zona urbana, conforme o PDOT/97.

68. Pergunta:
Incluir no PDOT a área do CAUB II, transformando a área rural em urbana.
- Resposta:
As áreas dos CAUBI’s I e II permanecem como zona urbana, conforme o PDOT/97.

69. Pergunta:
Gostaria de saber se a Colônia Agrícola Nova Betânia está em área rural ou não? 
- Resposta:
A Colônia Agrícola Nova Betânia está em zona rural de uso controlado.

70. Pergunta:
Transformação de área rural para urbana = APA do São Bartolomeu, Fazenda Taboquinha.
- Resposta:
A solicitação está registrada e será analisada em conjunto com o Instituto de Brasília Ambiental, 
tendo em vista o zoneamento ambiental do APA. 

71. Pergunta:
Inclusão da chácara 29, da Fazenda Taboquinha, quinhão 16, no Plano Diretor, na área de expansão 
urbana.
- Resposta:
A solicitação está registrada e será analisada em conjunto com o Instituto de Brasília Ambiental, 
tendo em vista o zoneamento ambiental do APA.

72. Pergunta:
- Desconstituição da expansão do Setor Habitacional “Dom Bosco”, no Lago Sul; excede capacidade 
de suporte da Bacia do Paranoá e não há demanda imobiliária no local que a justifique;
- Consolidação das áreas protegidas públicas do DF; aprovação e sanção de lei do Sistema Distrital 
de Unidades de Conservação – SDUC;
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-  Recuperação  dos  “Corredores  Ecológicos”  prioritários  do  DF;  manutenção  de  áreas  de 
amortecimento na malha urbana.
- Na apresentação do PDOT/07 a Subsecretária de Planejamento Urbano mostrou o colapso da Bacia 
do Paranoá. Por que, então, existe o projeto da TERRACAP para a expansão do Setor Dom Bosco, 
além da regularização dos Condomínios Village Alvorada e Lago Sul?
- Que a “Área Alfa” seja concretizada como de proteção integral, compondo o conjunto da APA 
Gama/Cabeça de Veado.
- Resposta:
-  Setor  Habitacional  Dom  Bosco: corresponde  a  área  de  regularização,  cujo  processo  para 
regularização deverá atender também as exigências ambientais;
- Consolidação  de  áreas  protegidas:  o  Plano apresenta  diretrizes  específicas  para  implantação  e 
consolidação das UC;
-  A  Estratégia  de  Integração  Ambiental  foi  definida  justamente  para  preservar  e  estimular  a 
consolidação dos corredores e conectores ecológicos; 
- Área Alfa: indicada a área para gestões no sentido de torná-la uma UC, como parte da Estratégia de 
Integração ambiental.

73. Pergunta:
- Manutenção das características originais do Setor de Mansões do Park Way;
- Não aumentar o adensamento com novos setores residenciais, comerciais e outros na Bacia do 
Paranoá;
- Não implementar o Setor Catetinho;
- Não implementar o Setor Habitacional Dom Bosco;
- Enquadrar as reservas de cerrado da Marinha e da Aeronáutica na zona de conservação ambiental;
- Estabelecer corredores ecológicos e tornar de proteção ambiental, englobando parques, UCs, APPs 
e significativos remanescentes de cerrado como aqueles ao longo da Ferrovia Centro-Atlântico ligou 
do a APA Gama Cabeça de Veado ao Parque Nacional.
- Resposta:
- Park Way: manutenção das características originais previstas no Plano já consta nas diretrizes do 
zoneamento (Zona Urbana de Uso Controlado I);
- Adensamento na Bacia do Paranoá: o Plano prevê a manutenção de enclaves rurais na Bacia;
- Catetinho: é projeto registrado, mas por estar em APM, não foi incluído como área habitacional 
prioritária de Estratégia de Oferta de Áreas Habitacionais;
-  Setor  Habitacional  Dom  Bosco: corresponde  a  área  de  regularização,  cujo  processo  para 
regularização deverá atender também as exigências ambientais;
- Área da Marinha e da Aeronáutica: indicadas para gestões no sentido de torná-las UCs como parte 
de Estratégia de Integração Ambiental;
-  A  Estratégia  de  Integração  Ambiental  foi  definida  justamente  para  preservar  e  estimular  a 
consolidação dos corredores e conectores ecológicos.

74. Pergunta: EM BLOCO
Gostaria de saber qual vai ser o encaminhamento para a área do Catetinho, pois até onde sei, seria 
uma área destinada para setor habitacional. Gostaria de um esclarecimento a respeito do tema. Se 
esta área será realmente destinada, ou se há algum impedimento, se houver, qual impedimento é?
- Resposta:
Em função do Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/04, enquanto tiver APM, não poderá ser 
priorizada como área habitacional. Entretanto, trata-se de área com projeto registrado em Cartório. A 
CAESB organizará estudo sobre a viabilidade e interesse de preservação das APMs. A APM do 
Catetinho entrará neste estudo.

Obs.: seguem 17 pedidos.
75. Pergunta:
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Queremos a regularização dos conjuntos 1A, 5A, e 7A que se encontram nas quadras QS 14, 16 e 18, 
do  Riacho  Fundo  II,  e  que  residem  200  famílias.  A  inclusão  desses  conjuntos  no  PDOT  e  a 
regularização é muito importante, pois compramos de Cooperativas falsas.
- Resposta:
Proposta sob análise na TERRACAP quanto a questão fundiária.

TEMA: REGULARIZAÇÃO

SUBTEMA: MORRO DA CRUZ

76. Pergunta: 
Regularização do bairro residencial Morro da Cruz – São Sebastião – DF.
- Resposta:
Área incluída no PDOT como Área de Interesse Social – ARIS

77. Pergunta:
Regularização do bairro residencial Vitória – São Sebastião – DF.
- Resposta: 
Incluído no Setor Habitacional Estrada do Sol como Área de Regularização de Interesse Social.

78. Pergunta: (em bloco)
Regularização dos bairros residenciais Morro da Cruz e Vitória – São Sebastião – DF.
- Resposta:
- Morro da Cruz incluída no PDOT como Área de Regularização de Interesse Social - ARIS. 
- Vitória: inserido no Setor Estrada do Sol na ARIS Estrada do Sol.

79. Pergunta:
Fixação da Vila do Boa
- Resposta:
Incluído no Setor Habitacional Estrada do Sol na ARIS Estrada do Sol.

80. Pergunta:
Inclusão do bairro residencial Vitória e Morro da Cruz no perímetro urbano.
- Resposta: 
Os bairros residenciais Vitória e parte do Morro da Cruz (COOHABTRAS) encontram-se em áreas 
de regularização, integrando a zona urbana.

SUBTEMA: QUADRA 12 – MORRO AZUL

81. Pergunta: (EM BLOCO)
Regularização da QUADRA 12 – MORRO AZUL
- Resposta:
A área ocupada pelo Morro Azul foi considerada inapropriada para ocupação pelo Estudo de Impacto 
Ambiental, devido a problemas erosivos. Verificaremos a possibilidade de se realizar outro estudo 
ambiental. As pessoas que não puderem permanecer no local deverão ser removidas para outro local. 
Urbano Desconforme – PUD.

SUBTEMA:  OUTRAS ÁREAS NO DF

82. Pergunta:
Se a mesa diretora tem ciência da existência das Quadras 206 e 305, do Residencial Oeste, e o que 
vai acontecer? 
- Resposta:
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Elas estão definidas na revisão como zona urbana.

SUBTEMA: BAIRRO BELA VISTA (SÃO SEBASTIÃO) (em bloco)

83. Pergunta:
Regularização do Bairro Bela Vista
- Resposta:
O bairro Bela Vista será regularizado juntamente com a regularização da cidade de São Sebastião.

SUBTEMA: CONDOMÍNIO MANÁ I

84. Pergunta:
Inclusão do Condomínio Maná I no PDOT.
- Resposta:
O Condomínio foi considerado  para regularização na categoria Parcelamento Urbano Desconforme 
– PUD.

85. Pergunta:
Tenho  um  imóvel  localizado  ao  lado  do  Condomínio  Quintas  Bela  Vista,  de  2  ha  de  área  – 
denominado  Quintas  do  Sol,  no  quinhão  15  –  cabeceira  do  mato  grosso,  dentro  da  Fazenda 
Taboquinha – DF. Estou impedido de limpar minha área, pois  alegam ser de reserva ambiental. 
Gostaria de saber se reconquistarei o meu direito de usar a minhas terras? Se a área pertencer à 
reserva, serei recompensado? Como? Esta área é passível de regularização?
- Resposta:
Se esta área for de preservação permanente não pode ser ocupada.

86. Pergunta:
Regularização dos 21 Condomínios da Vila Feliz
- Resposta:
A Vila Feliz constitui um dos projetos prioritários de Governo.

87. Pergunta:
Sou produtor rural, feirante e moro na poligonal 9-A em Santa Maria –DF, na cabeceira do Ribeirão 
(Santa Maria), e gostaria de saber qual a nossa situação de regularização?
- Resposta:
Foi criado o Setor Habitacional Ribeirão, com uma Área de Regularização de Interesse Social – 
ARIS. Para uma melhor definição, é necessário encaminhar poligonal da área para estudo preciso.

88. Pergunta: 
Zoneamento da APA do São Bartolomeu X Regularização.
- Resposta:
 O Termo de Ajustamento de Conduta nº 002/2007 assinado entre o MPDFT e o GDF recomenda 
que  seja  revisto  o  zoneamento  da  APA  do  São  Bartolomeu,  segundo  as  determinações  do 
macrozoneamento  do  PDOT  que  fará  ajuste  para  abarcar  as  situações  fáticas  e  as  áreas  para 
habitação de interesse social – cláusula SEXTA.

SUBTEMA: ALTO DA BOA VISTA

89. Pergunta:
Eliminação dos conjuntos habitacionais Alto da Boa Vista e Nova Colina, situados no Alto do Morro 
da Canastra, ao norte de Sobradinho.
- Resposta:
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A proposta do Setor Habitacional Alto da Boa Vista não sobrepõe à APM Mestre D’Armas, por isso 
foi incluído na Estratégia de Regularização Fundiária.

90. Pergunta:
Regularização do Condomínio Alto da Boa Vista
- Resposta:
A proposta do Setor Habitacional Alto da Boa Vista não sobrepõe à APM Mestre D’Armas, por isso 
foi incluído na Estratégia de Regularização Fundiária.

SUBTEMA: REGULARIZAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES

91. Pergunta:
Regularização e infra-estrutura
- Resposta:
A regularização do Setor Habitacional Vicente Pires depende da aprovação do Estudo de Impacto 
Ambiental e do licenciamento pelo IBAMA. Após isto, será elaborado projeto urbanístico, que irá 
indicar as vias que deverão ser abertas, as que terão suas dimensões alteradas, a localização das 
escolas, áreas de lazer etc.

92. Pergunta:
- Metragem de lote: aqueles que já construíram e lotes de 2500m² devem permanecer.
- Algumas  áreas  da  Colônia  Agrícola  Samambaia  devem  ser  consideradas  como  Área  de 
Regularização de Interesse Social.
- Resposta:
O PDOT contempla as Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia com Plano de Ocupação e a 
criação  do  Setor  Habitacional  Vicente  Pires.  O  Plano  estabelece  parâmetros  urbanísticos, 
equipamentos públicos e sistema viário.
- Quanto à solicitação de a Colônia Agrícola Samambaia ser uma ARIS, a solicitação será estudada.

SUBTEMA:  Geral

93. Pergunta:
Inclusão de chácaras da Colônia Agrícola Sucupira no PDOT.
- Resposta:
A parte ocupada da Colônia Agrícola Sucupira está sendo contemplada na Área de Regularização 

Sucupira.

SUBTEMA: PARCELAMENTOS URBANOS DESCONFORMES - PUD

94. Pergunta:
1. Os Parcelamentos Urbanos Desconformes estão e serão objeto de regularização no PDOT?
2. Solicito cópia do TAC assinado pelo Governador Arruda. Solicito resposta.
- Resposta:
- As chácaras 25 a 27 são consideradas Parcelamentos Urbanos Desconformes porque estão inseridas 
na  ARIE JK,  mas  serão regularizadas  da  mesma forma que os  demais  parcelamentos.  Depende 
apenas de ajustes nas poligonais da ARIE JK.
-  O  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  nº  002/2007  pode  ser  baixado  do  site: 
www.mpdft.gov.br/publicacoes/TAC_Regularizacao_Fundiaria_Consolidado. paf

95. Pergunta:
Parcelamento Urbano Desconforme – PUD x Regularização
- Resposta:
Os PUD’S serão regularizados da mesma forma que os demais parcelamentos
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96. Pergunta:
- Gostaria de saber o porquê de os Condomínios Residenciais Monte Verde, Vista Bela e Quintas do 
Amarantes não estarem incluídos no PDOT para regularização?
- Quais os critérios usados para a definição das áreas de Ceilândia?
- O que será feito nessas áreas?
-  Na  2ª  Audiência  Pública  o  Cond.  Monte  Verde  foi  considerado  área  urbana.  Nesta  Audiência  ele  é 
considerado área rural, por quê?
- Resposta:
São Parcelamentos Urbanos Desconformes – PUD’s, que serão regularizados da mesma forma que as 
Áreas de Regularização; apenas não integram a Zona Urbana – ver art. 120 da proposta de revisão do 
PDOT.

97. Pergunta:
O que significa Parcelamento Urbano Desconforme?
- Resposta:
São Parcelamentos Urbanos Implantados – deslocados – da malha urbana. Ver art. 120 da proposta 
de revisão do PDOT.

SUBTEMA:  Geral

98. Pergunta:
Reivindicação para regularização dos Condomínios que estão localizados nas chácaras 25, 26, 27, 28 
e 38, situadas na Região Administrativa de Taguatinga.
- Resposta:
As chácaras 25, 26 e 27 estão compreendidas em Área de Regularização, as demais encontram-se em 
zona rural.
A chácara 19 do Núcleo Rural Taguatinga não pode ser ocupada com lotes urbanos, devido a sua 
inserção na ARIE Parque JK.

99. Pergunta:
- Gostaria que fosse expandida a poligonal do Setor Vicente Pires até “26 de Setembro (chácaras)”.
- Gostaríamos que o  EIA-RIMA já feito fosse incluído no PDOT, visto que o mesmo já possui 
estudos do uso da área para os aparelhamentos públicos.
- Que a área destinada a recolocação de moradores em área de APP tenha junto a ela uma área de 
múltiplas funções e não uma ADE.
- Resposta:
Esta área se localiza dentro da Floresta Nacional, sob proteção ambiental, regida pelo SNUC, não 
sendo viável seu parcelamento urbano.

SUBTEMA: SOL NASCENTE

100.Pergunta:
Comprei um lote, mas não construí ainda – lote vazio vou perder meu investimento?
- Resposta:
O parcelamento “Sol Nascente” encontra-se em Zona Especial de Interesse Social. Nessa zona a 
forma da regularização seguirá a política de garantia à moradia para as pessoas de baixa renda e, 
portanto,  é indiferente a edificação no lote.  Quem não construir,  terá o mesmo direito de quem 
construiu.

SUBTEMA:  Geral

101.Pergunta:
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O PDL de Ceilândia reconheceu o fracionamento da área particular rural denominado “Condomínio 
Privê" como área urbana passível de regularização, com a denominação de Conjunto Residencial 
Privê. No PDOT/07 é tratado como ARIS – Privê Lucena Roriz. O que vale? O que é certo? 
- Resposta:
A área foi tratada como Área de Regularização de Interesse Social, daí a nomeclatura ARIS – Privê 
Lucena Roriz
SUBTEMA:  REGULARIZAÇÃO DA QS 11 - AREAL

102.Pergunta: (EM BLOCO)
Queremos a regularização da QS 11, no Areal – Águas Claras.
- Resposta:
A regularização da área depende de estudo para relocação dos equipamentos previstos para a QS 11, 
hoje  ocupado  por  residência.  As  residências  em  áreas  destinadas  como  praças,  com  registro 
cartorial, dificilmente poderão ser regularizadas.

103.Pergunta:
Desobstrução das áreas de equipamentos na QS 11- Areal
- Resposta:
A regularização da área depende de estudo para relocação dos equipamentos previstos para a QS 11, 
hoje  ocupado  por  residência.  As  residências  em  áreas  destinadas  como  praças,  com  registro 
cartorial, dificilmente poderão ser regularizadas.

104.Pergunta:
Ocupação da área da QS 11 – Areal – Águas Claras destinada a equipamentos.
- Resposta:
A regularização da área depende de estudo para relocação dos equipamentos previstos para a QS 11, 
hoje  ocupado  por  residência.  As  residências  em  áreas  destinadas  como  praças,  com  registro 
cartorial, dificilmente poderão ser regularizadas.

SUBTEMA:  REGULARIZAÇÃO DA VILA PLANALTO

105.Pergunta:
Tombamento do Setor de Chácara Vila Planalto.
- Resposta:
O PDOT contempla uma estratégia de revitalização de conjuntos urbanos, e a Vila Planalto está 
incluída. A regularização das chácaras da Vila Planalto, por estar em área non aldificanti da Zona de 
Tutela da área tombada, depende da revisão dos critérios de tombamento da Vila Planalto a ser 
realizado no âmbito  do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e, não, no PDOT.

106.Pergunta:
Manutenção do artigo 117
- Resposta:
Está sendo mantido o artigo 117. Além disso, a Vila Planalto está sendo tratada na estratégia de 
revitalização de conjuntos urbanos, inciso III, artigo 107.

107.Pergunta:
Solicita regularização das chácaras Vila Planalto – Recanto do Jaburu
- Resposta:
O PDOT contempla uma estratégia de revitalização de conjuntos urbanos, e a Vila Planalto está 
incluída. A regularização das chácaras da Vila Planalto, por estar em área non aedificanti da Zona de 
Tutela da área tombada, depende da revisão dos critérios de tombamento da Vila Planalto a ser 
realizado no âmbito  do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e, não, no PDOT.
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108.Pergunta:
Escrituras definitivas dos lotes em área tombada
- Resposta:
O artigo 117 está contemplando a Vila Planalto como área de regularização de interesse social. Além 
disso, a Vila Planalto está sendo tratada na Estratégia de Revitalização de Conjuntos Urbanos – 
Inciso III do artigo 107.

109.Pergunta:
Crítica sobre periferização 
- Resposta:
Brasília tem uma característica peculiar, porque é tombada. Mesmo assim, famílias de baixa renda 
podem morar aqui, como é o caso da Vila Planalto e Vila Telebrasília. O PDOT tenta amenizar a 
segregação espacial através do adensamento de cidades mais próximas como as QE’s 48 a 58, no 
Guará.

110.Pergunta:
Quais critérios estão estabelecidos para regularização da Vila Planalto?
- Resposta:
O artigo 117 está contemplando a Vila Planalto como área de regularização de interesse social. Além 
disso, a Vila Planalto está sendo tratada na Estratégia de Revitalização de Conjuntos Urbanos – 
Inciso III do artigo 107.

111.Pergunta:
Solicita que a Vila Planalto seja considerada de interesse social e seja mantida no artigo 117.
- Resposta:
O artigo 117 está contemplando a Vila Planalto como área de regularização de interesse social. Além 
disso, a Vila Planalto está sendo tratada na Estratégia de Revitalização de Conjuntos Urbanos – 
Inciso III do artigo 107.

SUBTEMA: FERCAL

112.Pergunta: 
O PDOT vai possibilitar a remoção das pessoas que vivem nas áreas de risco, sabendo que a maioria 
desses moradores não se enquadram nos programas habitacionais existentes?
- Resposta:
No  PDOT,  a  Fercal  está  contemplada  com  um  Setor  Habitacional,  com  parâmetros  urbanos, 

localização de equipamentos comunitários, áreas verdes etc. O Plano de Ocupação abrange o sistema 
viário.

113.Pergunta:
Proposta:  que  ao  menos  2%  do  imposto  gerado  pelas  fábricas  da  região  seja  revestido  para 
melhorias da grande Fercal.
- Resposta:
Tal definição não cabe ao PDOT.

114.Pergunta:
Criação de uma Administração Regional na Fercal.
- Resposta:
Tal definição não cabe ao PDOT.

115.Pergunta:
A não contemplação da Fercal no PDOT
- Resposta:
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A área da Fercal está contemplada na Estratégia de Setores Habitacionais.  Faz parte de um dos 
Setores Habitacionais criados pelo Plano Diretor.
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