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Sigefredo Nogueira de Vasconcelos pediu vistas ao processo. 3) Conselheiro Alexandre 

Navarro Garcia se posicionou contrário ao pedido de vistas do Conselheiro Sigefredo de 

Vasconcelos, argumentando ser contrário a uma possível procrastinação da decisão. 4) 

Conselheiro André Rodolfo de Lima também se posicionou contrário ao pedido de vistas 

do Conselheiro Sigefredo de Vasconcelos. 5) Conselheiro Eleuzito da Silva Rezende pediu 

vistas ao processo. Foi negado o pedido de vistas ao Conselheiro Sigefredo de Vasconcelos, 

por ser ele co-relator do processo, o que o impediria de pedir vistas. No entanto, foram 

concedidas vistas coletivas aos Conselheiros Eleuzito da Silva Rezende e Júnia Maria Bit-

tencourt Alves de Lima, Marcus Vinícius Batista de Souza e Adryani Fernandes Lobo, e a 

quem mais tivesse interesse. O parecer de pedido de vistas deverá ser apresentado no dia 

04 de setembro de 2015, em continuação a esta 49ª Reunião Extraordinária. Item 3. Assun-

tos Gerais: Sem assuntos a serem tratados neste item. Item 4. Encerramento: A 49ª Reunião 

Extraordinária do CONPLAN foi encerrada pelo Presidente em Exercício Thiago Teixeira 

de Andrade (Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação), agra-

decendo a presença de todos. 

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES, SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, 

ADRYANI FERNANDES LOBO, CAIO ABBOT, JOSÉ GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL, 

ANDRÉ RODOLFO DE LIMA, MARIA SILVIA ROSSI, JÚLIO CÉSAR PERES, MAURÍ-

CIO CANOVAS SEGURA, LEANDRO FREITAS COUTO, MANOEL ANTÔNIO VIEIRA 

ALEXANDRE, LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, HEBER NIEMEYER BOTELHO, 

ALEXANDRE NAVARRO GARCIA, JÚLIO CESAR DE AZEVEDO REIS, GILSON JOSÉ 

PARANHOS DE PAULA E SILVA, ALDO PAVIANI, BRUNA MARIA PERES PIHEIRO 

DA SILVA, MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA, 

SIGEFREDO NOGUEIRA DE VASCONCELOS, ELEUZITO DA SILVA REZENDE, PÉR-

SIO MARCO ANTONIO DAVISON, MARCUS VINÍCIUS BATISTA DE SOUSA, ALEIXO 

ANDERSON DE SOUZA FURTADO, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, LUCAS 

BRASIL PEREIRA, JÚNIA MARIA BITTENCOURT ALVES DE LIMA, LUIZ EDUARDO 

COELHO NETTO.

Brasília/DF, 24 de setembro de 2015.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

Presidente em Exercício

ATA DA CONTINUAÇÃO 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Às nove horas do quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, na Sala de Reu-

niões do Segundo Andar do Edifício Sede da Secretaria de Gestão do Território e Habitação – 

Segeth, foi aberta a Continuação da 49ª Reunião Extraordinária do Conselho de Planejamento 

Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, iniciada em 02/09/2015, pelo Secretário 

de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação – Segeth, Thiago Teixeira de An-

drade, que neste ato substitui o Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, Rodrigo 

deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Aber-

quorum. 2. Processo para deliberação: 2.1. – Processo: nº 111.000.632/2011, Interessado: Ter-

racap, Assunto: Setor Habitacional Vicente Pires – Gleba 3, Relatores: Heber Botelho – SEFAZ 

e Sigefredo Vasconcelos – ASSIMG. 3. Assuntos Gerais. 4. Encerramento. Os trabalhos foram 

iniciados com o Item 1. Ordem do Dia, 1.1 Abertura dos trabalhos: O Presidente em Exercício 

Thiago Teixeira de Andrade (Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habi-

tação) saudou os Conselheiros e Conselheiras, e deu por aberta a Continuação da 49ª Reunião 

Extraordinária do CONPLAN. Subitem 1.2. Posse de Conselheiros: Não houve Conselheiros a 

serem empossados. Subitem 1.3 Informes do Presidente: i) O Conselheiro Aldo Paviani convidou 

os presentes, em nome da Codeplan - Companhia de Planejamento do Distrito Federal, para o 

Seminário sobre Regularização Territorial, a ser realizado dia 08 de setembro de 2015, às 08h30, 

no Auditório do 2º Andar da Codeplan. ii) Distribuição do Processo nº 141.006.338/1999, Inte-

ressado: TJDFT, Assunto: Projeto de reforma do edifício anexo III do Tribunal de Justiça do 

-

drigues. iii) A Conselheira Nanan Lessa Catalão solicitou ser posto em pauta a questão sobre a 

Casa de Cultura de Planaltina. Sobre esse tema, Thiago de Andrade informou que tal questão 

não voltará ao Conplan, pois foram feitas alterações no projeto, que não implicam mais em 

excepcionalização. E que o assunto será comunicado à Novacap - Companhia Urbanizadora da 

do quorum: Constatou-se a existência de quorum nesta Sessão. Em seguida foi apresentado o 

Item 2. Processo para deliberação: 2.1. – Processo: nº 111.000.632/2011, Interessado: Terracap, 

Assunto: Setor Habitacional Vicente Pires – Gleba 3, Relatores: Heber Botelho – SEFAZ, Sige-

fredo Vasconcelos – ASSIMG. O Conselheiro Eleuzito da Silva Rezende informou que foram 

feitas reuniões, na Segeth e Terracap, para se chegar um bom termo em relação ao processo em 

questão. O Conselheiro também registrou o enorme comprometimento da Terracap e da Casa 

Civil na busca por uma solução adequada para a questão. Em seguida o Conselheiro Alexandre 

Navarro Garcia agradeceu aos chacareiros de Vicente Pires e à Casa Civil, que ajudaram sobre-

maneira no acertamento, não apenas material, mas humano, produtivo e emocional de todos os 

envolvidos. Em seguida, Thiago de Andrade procedeu à leitura da ata das reuniões realizadas 

entre os Conselheiros dos Conplan (Senhores Eleuzito da Silva Rezende, Sigefredo Vasconcelos, 

Júnia Bittencourt e Adryani Fernandes Lobo) para tratar do pedido de vistas coletivo ao proces-

so de regularização fundiária do Setor Habitacional Vicente Pires, Gleba 3. Em seguida o Con-

selheiro André Rodolfo de Lima fez uso da palavra para parabenizar o grupo pelo trabalho de-

sempenhando, e se comprometeu, em nome da Secretaria de Meio Ambiente, em se empenhar 

na solução das questões ambientais da região. A Conselheira Bruna Maria Peres Pinheiro da 

forma, o Conselheiro Aleixo Furtado, também, falou da importância da aprovação do processo. 

E seguiu manifestação da Plenária, e a Conselheira Maria do Carmo de Lima Bezerra levantou 

a discussão a respeito do estudo geológico sobre uma mancha cinza existente no local. Ao que 

Thiago de Andrade esclareceu que esse item é um dos últimos que falta a ser executado no local. 

Seguindo esse assunto, o Conselheiro Júlio Cesar de Azevedo Reis informou que o estudo que 

removidas ou não, já está em fase de contratação. E será um estudo de monitoramento feito por 

vereda ou não. Disse o Conselheiro que em sendo vereda, as ocupações ali incidentes serão 

removidas, e esse assunto está sendo pactuado em Termo de Compromisso, que vai ser assinado 

-

zação do Distrito Federal, Secretaria de Obras, Ibram - Instituto Brasília Ambiental, Secretaria 

de Gestão do Território e Secretária de Ordem Pública e Social. Em seguida o Senhor Carlos 

Maçom, Líder Comunitário da Associação dos Moradores do Jóquei, informou que o Art. 17, 

da Lei de Licença de Instalação fala sobre estudos em áreas de veredas. E naquela área será 

instalado piezômetro, que segundo o orador nem precisaria, visto que o Art. 65 do Código Flo-

restal fala que área consolidada de APP – Área de Proteção Permanente, ou seja, área de vereda, 

é possível de regularização. Falou o orador do estudo que a Conselheira Maria do Carmo men-

cionou, dizendo que o Código Florestal inclui o termo ‘permanentemente encharcada’, e por 

-

tação de 50 m, que também é possível a consolidação. Informou ainda que nas veredas da região 

de Vicente Pires, Bernardo Saião e Guará Parque têm residentes ali em torno de 5 mil famílias. 

Em seguida o Conselheiro Mateus Leandro de Oliveira questionou sobre unidades de lotes 

destinadas ao comércio. O que ele mesmo reconheceu que foi esclarecido que sim haverá lotes 

destinados ao comércio. O Conselheiro Sigefredo Nogueira de Vasconcelos fez uso da palavra 

para dizer que a intenção do Movimento Social e da Sociedade Civil é garantir o direito à pro-

priedade para todos. O Conselheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira falou da necessidade de nego-

ciação entre as partes, baseando-se na boa fé para a busca de soluções. O Conselheiro falou isso 

por conta dos acontecimentos nesta reunião, no dia 02/09/2015. Em seguida o Conselheiro 

Eleuzito da Silva Rezende reconheceu a importância do trabalho realizado pelo Conselheiro 

Heber Botelho e Júlio Cesar de Azevedo no tocante ao processo hora analisado. Em seguida 

passou ao sistema de votação, quando o processo foi aprovado com 21 votos favoráveis e 2 

abstenções (Conselheira Maria do Carmo de Lima Bezerra e Conselheiro Pérsio Marco Antônio 

Davison). Após a votação, Thiago de Andrade propôs à Segeth e os demais órgãos de Governo 

que procedam estudos técnicos e legislativos para a criação de equipamentos públicos comuni-

tários de caráter ecológico (educação ambiental, preservação, manutenção da permeabilidade, 

limite mínimo de manutenção das condições de evapotranspiração, das condições paisagísticas 

e de fruição do uso público desses equipamentos). A recomendação é para que o Governo pro-

ceda a estudos necessários para a mudança legislativa e incorporação dessas áreas ecológicas 

como equipamentos públicos comunitários. A proposta foi aprovada por unanimidade, com 24 

votos. Em seguida, foi posta em votação a moção de reconhecimento proposta pelo IAB/DF – 

Instituto dos Arquitetos do Brasil do Distrito Federal, com o seguinte texto: “Recentes decisões 

-

to aos direitos da cidadania, atuando em conformidade às normas estabelecidas no controle do 

uso do solo, recuperando para a sociedade áreas ilegalmente ocupadas, como é o caso das ações 

-

tituto Brasília Ambiental – Ibram, com relação à Orla do Lago Paranoá. Os membros represen-

tantes do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - Conplan-DF, que 

Ibram, com a convicção de que tal conduta seja sempre caracterizada como um processo huma-

nizado e marca permanente da atual gestão de Governo, e pautando o respeito das futuras admi-

nistrações ao correto ordenamento do uso e ocupação do solo do Distrito Federal. Brasília, 04 

de setembro”. O Conselheiro Eleuzito da Silva Rezende observou a desnecessidade de se 

aprovar tal moção, que, segundo ele, não dialoga com a expectativa do conjunto da sociedade. 
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à moção. A moção foi posta em votação e aprovada com 20 votos a favor e 1 voto contrário 

(Conselheiro Eleuzito da Silva Rezende) e 2 abstenções (Conselheiro Sigefredo Nogueira de 

Vasconcelos e Conselheira Júnia Maria Bittencourt Alves de Lima). O Conselheiro Luiz Carlos 

Botelho Ferreira usou da palavra para dizer que o Sinduscon - Sindicato da Indústria da Cons-

-

suas obrigações normativas. E disse ainda que entende que as coisas estão caminhando no 

Teixeira de Andrade agradeceu à comunidade do Vicente Pires, que participou das duas reuniões, 

ajudando a construir uma solução conjunta junto aos Conselheiros que pediram vistas do pro-

cesso. Agradeceu ao presidente da Terracap, Alexandre Navarro Garcia, pela maneira dialógica 

e aberta com que tratou a questão. Fez reconhecimento público ao trabalho do Ibram - Instituto 

trabalharam duramente sobre o processo hora aprovado; à equipe da Segeth: Tereza Lodder e 

Thaís; e à equipe da Terracap: Filipe, Reginaldo e Júlio César. Em seguida o Conselheiro Ale-

xandre Navarro disse não se sentir no direito de não dar a palavra a pessoas que discordam dele, 

para não cometer os mesmos erros que outros cometeram contra seus familiares em épocas 

anteriores. Thiago de Andrade falou da importância da Sinesp – Sindicato dos Servidores Pú-

blicos Federais do DF, não só no projeto de regularização de Vicente Pires, mas principalmente 

Ministério Público, mostrando a necessidade de conter o dano ambiental. Também agradeceu à 

-

rício Luduvice; e a todo o pessoal que trabalha há anos com esse projeto no propósito de aprová-

-lo. Informou também, o Presidente em Exercício, que no dia 08 de setembro de 2015, às 10 h, 

no terreno da Igreja Sara Nossa Terra, no Vicente Pires, o Governador do Distrito Federal assi-

nará a Ordem de Serviço para dar início às obras de infraestrutura em Vicente Pires. Os Conse-

lheiros foram convidados para o evento. Em seguida, a Conselheira Júnia Maria Bittencourt 

Alves de Lima considerou toda a discussão a respeito de Vicente Pires muito proveitosa, pois 

foi alcançado o resultado esperado por todos. A oradora reconheceu que a Terracap, hoje, busca 

uma solução conciliadora para resolver os problemas de regularização, e atende principalmente 

o pedido da sociedade, envolvendo-a no processo de discussão. A Conselheira solicitou que 

fosse instituída uma Comissão que analisasse, principalmente, as áreas de interesse social, que 

precisam dar continuidade aos processos, para que cheguem ao Conplan. Thiago de Andrade 

propôs que o assunto seja analisado na próxima reunião do Conplan, e que seja sim constituída 

uma Câmara Técnica do Conplan para tratar do tema apresentado pela Conselheira. A Conse-

lheira, também, informou que existe um Fórum de Regularização Permanente no Distrito Fede-

ral, que se reúne uma vez por mês, geralmente no auditório da Terracap, para discutir as políti-

cas de governo e tudo que se refere à regularização, e convidou os presentes para as sessões do 

Fórum. Sobre esse assunto, o Senhor Reginaldo esclareceu que o Fórum de Regularização é um 

espaço independente, criado pelo Poder Judiciário, em 2011, depois de debates com atores en-

volvidos na regularização fundiária. E conta com a participação de órgãos do Governo e Socie-

dade Civil. O Conselheiro Pérsio Marco Antônio Davison propôs a instituição de uma Câmara 

Técnica para trata da regularização fundiária e do território no Distrito Federal, que comentou 

o Conselheiro Aldo Paviani. Thiago de Andrade esclareceu que a Câmara Técnica seria, então, 

O Conselheiro Manoel Antônio Vieira Alexandre registrou que está absolutamente convicto da 

qualidade dos procedimentos que estão sendo adotados neste Conplan, com matérias de quali-

dades inquestionáveis, e que são aprimoradas na medida em que o debate se consolide. E soli-

tornado público. Em seguida o Conselheiro Roberto de Morais Muniz registrou que o Conplan 

está tendo uma atuação proativa na regularização e ordenamento do território do Distrito Fede-

ral, bem como com o trabalho feito pela Conselheira Bruna Maria Peres Pinheiro da Silva à 

O Senhor Glênio José da Silva, presidente da ARVIPS - Associação Comunitária de Vicente 

Pires, disse que esse é um momento histórico para Vicente Pires, pois o avanço foi muito gran-

de para aquela comunidade, e o acontecido neste Conplan foi de fundamental importância para 

a implantação da regularização naquele local. O orador informou que a ARVIPS já contratou 

um estudo sobre as APPs. Disse, também, que a comunidade daquele local está aberta à discus-

são com o Governo. O Conselheiro Júlio Cesar de Azevedo Reis reconheceu que a participação 

popular foi de fundamental importância nesse processo de regularização, e disse que tudo que 

é feito neste Conselho tem como objetivo a manutenção da ordem urbanística e ambiental, e isso 

faz bem para a cidade como um todo, mas faz muito bem às pessoas que moram naquela loca-

lidade. E por isso o Conselheiro parabenizou a Associação dos Moradores de Vicente Pires. Item 

3. Assuntos Gerais: Sem assuntos a serem tratados neste item. Item 4. Encerramento: A Conti-

nuação da 49ª Reunião Extraordinária do CONPLAN foi encerrada pelo Presidente em Exercí-

cio Thiago Teixeira de Andrade (Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e 

Habitação), agradecendo a presença de todos.

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES, ADRYANI FERNANDES LOBO, CAIO ABBOT, JOSÉ 

GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL, LUIZ EDUARDO COELHO NETTO, MAURÍCIO 

CANOVAS SEGURA, MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE, NANAN LESSA CATA-

LÃO, HEBER NIEMEYER BOTELHO, ALEXANDRE NAVARRO GARCIA, JÚLIO CESAR 

DE AZEVEDO REIS, GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA, ALDO PAVIANI, 

BRUNA MARIA PERES PIHEIRO DA SILVA, GLAUCO OLIVEIRA SANTANA, MATEUS 

LEANDRO DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO DE MORAIS MUNIZ, LUIZ CARLOS BO-

TELHO FERREIRA, SIGEFREDO NOGUEIRA DE VASCONCELOS, ELEUZITO DA SILVA 

REZENDE, PÉRSIO MARCO ANTONIO DAVISON, ALEIXO ANDERSON DE SOUZA 

FURTADO, MARIA DO CARMO DE LIMA BEZERRA, JÚNIA MARIA BITTENCOURT 

ALVES DE LIMA.

Brasília/DF, 24 de setembro de 2015.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

Presidente em Exercício

ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Às nove horas do décimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, na Sala de Reu-

niões do Segundo Andar do Edifício Sede da Secretaria de Gestão do Território e Habitação – 

Segeth, foi aberta a 125ª Reunião Ordinária do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano 

do Distrito Federal – CONPLAN, pelo Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Territó-

rio e Habitação – Segeth, Thiago Teixeira de Andrade, que neste ato substitui o Excelentíssimo 

Senhor Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, e contando com a presença dos 

pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1 Abertura dos trabalhos; 1.2 Posse de Conselheiros; 

anterior – 124ª Reunião Ordinária de 27/08/2015. 2. Processo para deliberação: 2.1 – Processo: 

nº 030.000.472/1967 (apensos: 429.003.874/2015, 141.006.338/1999), Interessado: TJDFT, 

Assunto: Consulta Prévia – Projeto de reforma do edifício anexo III do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios, Relator: Luiz Otavio Alves Rodrigues. 3. Distribuição de Proces-

sos para relatoria: 3.1 – Processo: nº 390.009.602/2008, Interessado: SEGETH, Assunto: Termo 

de Compromisso para Região Administrativa do Guará, referente ao Estatuto de Impacto de 

Vizinhança – EIV do SGCV e Trecho 1 do SMAS; 3.2 – Processo: nº 390.000.842/2011, Inte-

ressado: TERRACAP, Assunto: Alteração de Área – Projeto Ecológico das Garças e alteração 

do Polo 1 –   Projeto Orla – Lago Norte – RA XVIII. 4. Assuntos Gerais: 4.1 Criação da Câma-

ra Temática para análise de projetos em andamento de regularização, em especial,  Áreas de 

Regularização de Interesse Social – ARIS e Agrovilas. Processo Distribuído Extra Pauta: Extra 

Pauta 1. Processo: nº 390.000.161/2012, Interessado: SEGETH, Assunto: Plano de uso e ocu-

pação do Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília – UnB. Extra Pauta 2. Processo: 

nº 150.000.166/2014, Interessado: SUPHAC/SEC, Assunto: Projeto Básico de arquitetura refe-

rente à adaptação da saída de emergência no Panteão da Pátria Tancredo Neves – Praça dos Três 

Poderes; Extra Pauta 3. Processo: nº 111.000.883/2011, Interessado: TERRACAP, Assunto: 

projeto Urbanístico do Polo Logístico do Recanto das Emas. 5. Encerramento. Os trabalhos 

foram iniciados com o Item 1. Ordem do Dia, 1.1 Abertura dos trabalhos: O Presidente em 

Exercício Thiago Teixeira de Andrade (Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Terri-

tório e Habitação) saudou a todos os Conselheiros e Conselheiras, e deu por aberta a 125ª 

Reunião Ordinária do CONPLAN. Subitem 1.2 Posse dos Conselheiros: Não houve Conselhei-

ro a ser empossado nesta Sessão. Seguindo os trabalhos, foi apresentado o Subitem 1.3 Informes 

do Presidente, quando: 1) O Conselheiro Luís Guilherme de Almeida Reis convidou os presen-

tes para participarem do 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que será realizado nos 

dias 15 a 22 de setembro de 2015. Na abertura do evento serão homenageados os 80 anos de 

mundial. 2) Thiago de Andrade informou que aconteceu o Seminário Sobre Regularização, no 

dia 08 de setembro de 2015, e em breve serão trazidos retornos do seminário ao Conplan. Subi-

passou para o Subitem 1.5 Discussão e votação da ata da reunião anterior – 124ª Reunião Ordi-

nária de 27/08/2015. A ata foi aprovada conforme apresentada, com 14 votos favoráveis e 2 

abstenções por ausência. Em seguida foi chamado a ser tratado o Item 2. Processo para delibe-

ração: 2.1 – Processo: nº 030.000.472/1967 (apensos: 429.003.874/2015, 141.006.338/1999), 

Interessado: TJDFT, Assunto: Consulta Prévia – Projeto de reforma do edifício anexo III do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Relator: Luiz Otavio Alves Rodrigues. O 

relator estava ausente da reunião, por motivo de viagem, e o relator ad hoc, Thiago de Andrade, 

apresentou o parecer. Antes, porém, saudou o Dr. Eduardo Henrique Rosa, Juiz Assistente da 


