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Regulamento das Reuniões Plenárias para a Elaboração do Prognóstico do 
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB 

Art.1º - O presente regulamento define o procedimento que será adotado para o 
andamento das Reuniões Plenárias da etapa de elaboração do Prognóstico do Plano 
de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB. 

§1º. As Reuniões Plenárias têm por finalidade discutir os temas e as propostas 
diretamente relacionadas à preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 

§2º. As Reuniões Plenárias serão coordenadas por representante da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - Sedhab e conduzidas, em conjunto, 
pelas equipes técnicas da Sedhab e da empresa contratada para elaboração do 
PPCUB. 

§3º. Os debates públicos são abertos aos cidadãos inscritos para participar em cada 
evento. 

Art. 2º. As Reuniões Plenárias do Prognóstico possuem caráter consultivo e têm como 
objetivo recolher contribuições da população para a elaboração das proposições desta 
etapa do PPCUB. 

§1º. Os debates terão como base este regulamento, os elementos constantes do 
documento técnico de base, o qual foi disponibilizado previamente no site da Sedhab, 
no link do PPCUB, e a apresentação em diapositivos (power point) do material 
referente às proposições e recomendações preliminares desta etapa, desenvolvido 
pela equipe técnica da empresa contratada e aprovado pela equipe técnica da 
Sedhab. 

§2º. Todas as reuniões serão registradas por gravação audiovisual, que comporá a 
memória do processo de elaboração do PPCUB, sem prejuízo das memórias a que se 
refere o art. 9º.  

Art.3º - Integrará a mesa o coordenador do evento, representantes das equipes 
técnicas da Sedhab e da empresa contratada, um mediador do debate e um relator, o 
qual será designado no início dos trabalhos. 

§ 1º. A coordenação da mesa ficará a cargo de representante da Sedhab, o qual 
procederá à abertura dos trabalhos. 

§ 2º. Compete à coordenação da mesa dirimir as dúvidas e os questionamentos dos 
participantes, bem como garantir o adequado desenvolvimento dos trabalhos, podendo 
para tanto solicitar auxílio aos demais integrantes da mesa, bem como da equipe 
técnica de apoio. 

Art.4º - A leitura do presente regulamento será efetuada pela coordenação ou por 
integrante da mesa designado para este fim.  

Art.5º - Imediatamente após a leitura do regulamento, será procedida a apresentação 
do material referente à etapa do Prognóstico. 

§ 1º. Durante a apresentação serão abertas as inscrições para manifestação dos 
participantes credenciados, encerrando-se no final da apresentação. 
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§ 2º. Caso haja demanda, a coordenação abrirá novas inscrições para manifestação a 
fim de garantir a palavra a todos os participantes, observada a prioridade para aqueles 
que não tenham se manifestado anteriormente. 

§ 3º. A manifestação dos participantes poderá ser feita oralmente ou por escrito, 
respeitados, no primeiro caso, os seguintes tempos: 

I. duração de 6 (seis) minutos quando se tratar de representantes de 
entidades; 

II. duração de 3 (três) minutos para manifestações individuais. 

§ 4º. A resposta às manifestações dos participantes será apresentada pela mesa em 
tempo equivalente. 

Art.6º. Concluída a apresentação será dada a palavra aos inscritos para sua 
manifestação, nos termos do Art. 5º.  

Art.7º. A coordenação do evento adotará os procedimentos necessários para garantir 
a palavra aos inscritos e a tranquilidade no desenvolvimento dos trabalhos. 

Art.8º. Somente serão discutidos os assuntos que se relacionem com a matéria e com 
a etapa de desenvolvimento dos trabalhos.  

Parágrafo único. As propostas e sugestões que não se relacionem diretamente com a 
etapa dos trabalhos poderão ser apresentadas, por escrito, à organização do evento, 
para subsídio aos trabalhos da etapa subsequente de elaboração do PPCUB, e nesta 
ocasião não serão lidas. 

Art.9º. As memórias e as degravações das Reuniões Plenárias desta etapa do 
Prognóstico serão disponibilizadas, respectivamente, em até 10 (dez) e 30 (trinta) dias, 
no site da Sedhab na internet – www.sedhab.df.gov.br, acompanhadas das listas de 
presença.  

Parágrafo único. A partir da divulgação dos documentos a que se refere o caput deste 
artigo, os participantes poderão apresentar sugestões de alteração da redação, caso 
essa não retrate o conteúdo das reuniões. 

Art.10. Uma vez concluídas as manifestações de todos os participantes inscritos, a 
coordenação do evento dará por encerrada a reunião.  

http://www.sedhab.df.gov.br/

