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ATA DA 23°  REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO 

DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois 

	

2 	mil e dezessete, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede da 

	

3 	SEGETH, foi aberta a 2? Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 

4 Distrito Federal — LUOS, pela Subsecretária de Gestão Urbana da Secretaria de Estado de 

5 Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Cláudia Varizo Cavalcante, contando com a 

6 presença do Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano da Segeth, Vicente Correia 

7 Lima Neto e de membros representantes da Sociedade Civil do Conselho de Planejamento 

8 Territorial e Urbano do Distrito Federal — CONPLAN e do Conselho Consultivo de 

	

9 	Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal — CCPPTM/DF, 

	

10 	bem como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana — SUGEST/SEGETH, 

	

11 	instituído com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei Complementar, que dispõe 

	

12 	sobre a LUOS.. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. 

	

13 	Informes; 1.3. Apreciação e Aprovação das Atas da 19, 20  e 21 Reunião, realizadas nos dias 

	

14 	27/04, 12 e 19/05/2017, respectivamente; Retirado de Pauta. 1.4. Continuidade dos trabalhos. 

15 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante abriu a 

16 reunião, saudando a todos. Em seguida passou ao Subitem 1.2. Informes:  Registrou a 

	

17 	convocação da Audiência Pública da LUOS para o dia 15 de julho, informando que todo o 

	

18 	material da audiência está disponível no site, juntamente com o Projeto de Lei completo, com 

	

19 	suas tabelas e o quadro de parâmetros. Acrescentou que o mapa dinâmico foi atualizado com 

20 uma série de modificações que foram compilados de debates na Câmara Técnica, de 

	

21 	solicitações e de questões que foram trazidas nas consultas públicas e apresentadas para a 

	

22 	Segeth. Complementou que a Audiência Pública do dia 15/07/2017 irá ocorrer no campus da 

	

23 	UnB de Ceilândia, sendo a última Audiência Pública geral. Informou que no dia 17/06/2017 

24 iniciaram as consultas públicas presenciais e está sendo realizada uma reunião em cada 

	

25 	Região Administrativa, totalizando 24 reuniões. O cronograma das reuniões foi publicado no 

• 26 	Diário Oficial e em jornal de grande circulação e está disponível também no site da Segeth. 

	

27 	Convidou todos os membros a itt-ticiparern. Passou ao Subitem 1.3. Apreciacito e Ap o cão 
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28 	das Atas da 19', 20 e 2P Reunião, realizadas nos dias 27/04, 12 e 19/05/2017  

29 	respectivamente: Retirou o item da pauta por falta de quorum. Prosseguiu ao Subitem 1.4.  

30 Continuidade dos trabalhos: A Subsecretária Claudia Varizo Cavalcante, convidou o 

31 	Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano da Segeth, Vicente Correia Lima Neto 

32 participar da reunião, pois o mesmo tem apoiado os trabalhos, com estudos relacionados à 

33 	aplicação dos instrumentos urbanísticos. Informou que, em conjunto, as equipes construíram a 

34 	proposta da LUOS, com relação à aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir — 

35 ODIR e Outorga Onerosa de Alteração de Uso — ONALT, bem como apoiou em todos os 

36 trabalhos com relação à definição da exigência de vagas de veículos. Acrescentou que em 

37 	função dessas colocações e o debate que foi retomado das equipes, com relação .a essa 

38 exigência, a proposta foi alterada, e por isso gostariam novamente de apresentá-la e poder 

39 	mostrar e justificar a proposição que foi adotada. Solicitou que para uma próxima reunião os 

40 	membros trouxessem colocações com relação ao próprio Projeto de Lei, para que ele possa 

41 ser aperfeiçoado. O Representante Célio da Costa Melis Junior, IAB/DF, questionou se o 

42 	texto que está disponível no site já é a minuta que será discutida antes de ir para a Câmara 

43 	Legislativa. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que o texto que está no 

44 	site é a minuta completa do Projeto de Lei, com as alterações e com a exceção de contendo. O 

45 	Representante Célio da Costa Melis Junior indagou se a Câmara Técnica teria oportunidade 

46 de discutir em conjunto antes de ir ao CONPLAN. A Subsecretária Cláudia Varizo 

47 	Cavalcante respondeu que a intenção é justamente de poder debater, ter os questionamentos e 

48 poder prestar os esclarecimentos. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto deu início 

49 agradecendo o espaço na Câmara Técnica para explicar a lógica que foi desenvolvida 

50 	conjuntamente entre SUPLAN e SUGEST, no texto que trata sobre registro de vagas para a 

51 	LUOS e também para a ODIR e para ONALT. Reforçou que o trabalho foi feito por uma 

52 	equipe. Acrescentou que no caso das vagas o trabalho começou em função de uma demanda 

53 de correção da tabela de registro de vagas do Código de Edificações. Apontou que a 

54 	orientação do trabalho foi através de uma lógica entre acessibilidade do empreendimento e a 

55 	exigência de vagas para estacionamento, ou seja, quanto mais acessível for a área, menor, em 

56 	.função da disponibilidade do acesso ao transporte público, poderia ser a éigência de vagas.,  

57 	Explanou sobre as condições de acessibilidade conjuntamente com a frequência e densidades 

2 
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58 	nas áreas do Distrito Federal. Acrescentou que o corredor que surgiu era da W3, porém, como 

59 a W3 não é objeto da LUOS, e sim do Plano de Preservação, não é incorporado. O 

60 Representante Célio da Costa Melis Junior, IAB/DF, abordou sobre o critério, pois se for 

61 	usado, não se construiria mais vagas no Plano Piloto, pois se trata de uma área completamente 

62 acessível. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que, ao observar o 

63 normativo do plano, o projeto original dispensa o uso de vaga, o comércio local também 

64 	estaria dentro de uma distância aceitável de caminhar, dentro de uma faixa de 200 metros a 

65 	W3, estando completamente acessível. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante apontou 

66 	que é importante enxergar a necessidade de reconhecer, qualificar e incluir os corredores 

67 	funcionais, que são de ônibus de alta frequência, pois estão dentro da cidade e que conferem a 

68 acessibilidade que está sendo discutida. O Representante Célio da Costa Mas Junior 

69 	questionou quanto a equação de o empreendimento ser vendido pela Companhia Imobiliária 

70 	de Brasília — Terracap, com os parâmetros definidos e haver a alteração do número de vagas 

71 quando um terreno está comprado, se seria aceito posteriormente. O Subsecretário Vicente 

72 Correia Lima Neto respondeu que se trata de um parâmetro de uso, sendo igual a um 

73 	coeficiente de aproveitamento ou aos próprios usos, o normativo vale para todos os lotes. A 

74 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou que a exigência de vagas é afetada, 

75 	porém, a oferta vai depender da vontade do empreendimento. O Representante André Luiz 

76 	Almeida Pinto de Oliveira, ADEMUDF, questionou qual seria o critério quanto à definição 

77 	dentro do limite do lote uma área para vagas O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

78 	acrescentou que o grau da acessibilidade previsto no § I° é classificado em alto, médio e 

79 	baixo. O Representante Rafael Stucchi da Silva, Secretaria de Estado de Mobilidade do DF, 

80 	completou que dentro de uma malha urbana tem-se uma maior flexibilidade de colocar novos 

81 	pontos de parada, e que por isso faz sentido ter pelo menos o mínimo dentro da malha urbana. 

82 O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto acrescentou que o sistema exige uma oferta, 

83 	está acessível a uma distância de caminhada e que, no terminal tem-se uma abrangência maior 

84 	e dá uma amplitude maior desse raio. Reforçou que o trabalho que será feito é em conjunto 

85 	com o Transporte Urbano do Distrito Federal — DFTrans, para melhor qualificar qUal seria a 

86 	frequência mínima necessária e a densidade necessária para fazer o enquadraincirto daulnielé 

• 87 setor ou avenida como um corredor funCional. O que está faltandb é uma propà-ta de'redn- 
_ 

' 3 
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88 	que não está na minuta que foi apresentada, ou seja, se há uma sobreposição de uma linha de 

	

89 	alta e outra de baixa acessibilidade, a linha de baixa acessibilidade sobrepõe no eixo, não no - 

90 terminal. Complementou que nos casos em que houver diferentes usos ou atividades no 

	

91 	mesmo lote, o cálculo das vagas deverá ser proporcional à área computável dos respectivos 

	

92 	usos e atividades. O Representante Francisco das Chagas Leitão, Agefis, sugeriu que, em 

	

93 	relação às edificações tombadas, seria viável colocar o perímetro envoltório, pois se têm uma 

94 área de tutela, e não é apenas o imóvel em si, às vezes é o conjunto que ele está inserido 

95 também, portanto não deve ser alterado. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

	

96 	explicou que a área destinada para vaga de veículos, de modo não oneroso no interior do lote 

	

97 	é estabelecido pela fórmula: Área de vagas é igual a área do lote (x) seu coeficiente máximo 

98 ()O o índice de vagas. Portanto, área de vagas corresponde a área destinada as vagas de 

	

99 	veículos, respectivas áreas de circulação e manobra no interior do lote ou projeção, de modo 

	

100 	não oneroso. Complementou que terá um limite de vagas para ofertar não oneroso, e, se quiser - • 

	

101 	aumentar a oferta de vagas será permitido gratuitamente, passará a pagar no momento em que 

	

102 	ultrapassa o limite estabelecido. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou 

103 que há a opção de pagar ou descontar do potencial construtivo. O Subsecretário Vicente 

104 Correia Lima Neto informou que pode ofertar o que quiser, mas em uma área de alta 

	

105 	acessibilidade tem um limite menor para o lote, onde não há exigência para ofertar vaga. 

	

106 	Então, tem-se um delta de área disponível para ofertar no empreendimento, se ofertar acima 

	

107 	desse delta terá que utilizar, ou descontar do potencial, ou pagar via ODIR, e complementou 

	

108 	que essa lógica vale para todos. O Representante Célio da Costa Melis Junior questionou se 

	

109 	não haveria um potencial máximo a ser construido. O Subsecretário Vicente Correia Lima 

	

110 	Neto reforçou que não existe o máximo, e sim o máximo não oneroso, um limite de vagas não 

	

111 	onerosas. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou que há um limitante, 

112 que é o do coeficiente, que é um dado também, e terá que ser descontado do coeficiente.. 

	

113 	Abordou que a questão é o instrumento da ODIR, pois é preciso pensar como ele se configura, 

	

114 	pois não se pode ter a situação tão aberta, já que os parâmetros foram definidos com alguma 

11.5 lógica entre eles. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto reforçou que da maneira como 

	

116 	está a versão da minuta é possível das duas formas, e hão se tem o limite máximcg:a'hatania9~-1 

	

117 	que se desconte do potencial construtivo, explicou que se ofertar pagando, utilizando 
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118 instrumento da ODIR, não há esse limite. O Representante Célio da Costa Melis Junior 

119 	reforçou que ser ilimitado causa estranheza, que precisaria entender melhor. O Subsecretário 

120 	Vicente Correia Lima Neto acrescentou que tem um limite não oneroso, porém, não o limite 

121 	máximo de oferta de forma não onerosa, mas que poderia ser colocado um percentual em 

122 cima do coeficiente de aproveitamento. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

123 	complementou que o debate tem relevância, pois, são todas propostas novas e que estão sendo 

124 combinadas em modelos diferentes, a utilização da tabela com exigência, com a não 

125 exigência, mais o limite de área. Acrescentou que estão combinando as duas formas de 

126 quantificar a área e o número de vagas O Representante André Luiz Almeida Pinto de 

127 	Oliveira acrescentou que tinha sido decidido que iria chegar a um número, e a partir desse 

128 	número poderia pagar uma ODIR, e abaixo disso ficaria livre para fazer um empreendimento 

129 	sem nenhuma vaga. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto informou que se aplica o 

130 	disposto a Lei Complementar, para todos os lotes que são abrangidos, conforme o seu grau de 

131 	acessibilidade. Acrescentou que com relação às vagas de bicicletas, Art. 85, são exigidas e 

132 	devem estar localizadas no pavimento de acesso. Reforçou que, esse é um ponto importante 

133 para garantir a acessibilidade ao usuário. O Representante Célio da Costa Melis Junior 

134 	queixou-se quanto a Segeth ter que atender programas também, pois está faltando paraciclo. 

135 	O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira questionou quanto às essas áreas, 

136 	pois ainda não foi feito contas, se o mínimo poderá ser atendido sem precisar pagar ODIR por 

137 cota de área. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu positivamente. O 

138 	Representante Célio da Costa Melis Junior questionou se além de áreas técnicas e vagas de 

139 garagens, há alguma outra área que não seja computável. A servidora Tatiane da S. Paz, 

140 	Sugest/Segeth, respondeu que área de uso comum é computável, as que não são computáveis 

141 	são muito especificas. O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira questionou 

142 	se seria uma vaga por unidade, independente do tamanho. O Subsecretário Vicente Correia 

143 	Lima Neto respondeu que segue o Código de interesse social, sendo uma vaga por.  unidade. A • 

144 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que a 'área conferida como limite foi 

145 	calculada com uma outra área. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto complementou 

146 que a área de acessibilidade é independente, que não reconhece a tipologia, mas que foi 

147 	calculada considerando • a tipologia que mais exige vaga. O Representante André J.4uiz 
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148 	Almeida Pinto de Oliveira complementou que teve a impressão que os apartamentos maiores 

149 	estão sendo prejudicados. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que para 

150 habitação de interesse social ficou a exigência de uma vaga para cada duas unidades. O 

151 	Representante Giulliano Magalhães Penatti, Terracap, questionou se não haveria problema 

152 	nos projetos do Habita Brasília que estão sendo feitos, pois foi definido que não haveria vaga. 

153 A servidora Tatiane da S. Paz, respondeu que a LUOS se aplica aos lotes e 

154 empreendimentos, parcelamentos registrados. Questionou se o lote está registrado ou é 

155 	parcelamento futuro. O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira explicou que 

156 	é um parcelamento em desenvolvimento, mas que vai incorporar na LUOS para ficar mais 

157 	compatível. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto acrescentou que terá que criar um 

158 	dispositivo isentando ou criando essas situações para habitação de interesse social. O 

159 Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira sugeriu que haja duas regras, uma 

160 	para o público e outra para o privado. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto informou 

161 que há um trabalho interno com relação ao Habita Brasilia, pois o programa tem diversas 

162 	tipologias, algumas delas já estão isentos pela própria Lei, que se enquadraria em um lote 

163 	menor de 400 metros quadrados ou de testada inferior a 16. Acrescentou que a questão maior 

164 	é a questão da habitação coletiva. Complementou que deveria avaliar os projetos que estão 

165 	sendo desenvolvidos e qualificar a possibilidade de isenção total, para habitação de interesse 

166 social. O Representante Giulliano Magalhães Penatti lembrou que seguiram as diretrizes 

167 que já foram estabelecidas e que estão a CAP e na COUB, discutindo detalhes mais 

168 avançados. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto acrescentou que é necessário. 

169 	verificar como está escrito, ver o que foi colocado e pensar como incorporar isso dentro da 

170 	LUOS, desses projetos que ainda estão por vir, e a possibilidade de se criar uma regra geral. O 

171 	Representante Célio da Costa Melis Junior voltou a questão principiológica de um princípio 

172 	adotado nas discussões do Código de Obras, em que iria se fazer o esforço para acabar com a 

173 	diferença entre habitação de interesse social e todas, as outras. O Subsecretário Vicente 

174 	Correia Lima Neto disse que ela se mantém e de maneira geral, o que mudou é que está 

175 	reduzindo o quantitativo de oferta. O Representante Célio da Costa Melis Junior expôs que 

176 	quanto a questão de por principio se eliminar a diferenciação entre habitação de interesse 

177 	social de todo o resto, que para ele já era _algo consolidado, e que não está. Complementou 
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178 que ficou decepcionado em relação às expectativas que tinha para essa questão. O 

	

179 	Representante Giulliano Magalhães Penatti complementou que das discussões anteriores, 

	

180 	tirando o centro urbano do Recanto das Emas e o sub centro, as outras áreas não estão em área 

	

181 	de alta acessibilidade, são de baixa acessibilidade e todos eles têm essa tendência de o mínimo 

182 de vaga possível. O Representante Ipaminona Rodrigues da Silva, ASSINC/DF, 

183 acrescentou que criar um projeto pensando que o cidadão nunca vai ter carro ou tentando 

	

184 	força-lo a não ter o carro, é muito retrogrado. Sugeriu abolir essa questão do processo, pois 

	

185 	não é viável. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que tem a situação da 

	

186 	LUOS, do que for edificado, e que se entrar mesmo com o projeto, ele cairia na exigência. 

	

187 	Completou que para se adaptar vai ter que adequar a todos os parâmetros e ao quadro que se 

188 enquadra na exigência. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto reforçou que um 

	

189 	exercício que pode ser feito é tentar minimamente adequar isso com a proposta do Código, 

	

190 	pois o Código não chama mais de habitação de interesse social, houve uma equiparação. O 

	

191 	Representante Célio da Costa Melis Junior questionou se a habitação de interesse social tem 

192 que oferecer uma qualidade menor do que uma habitação de mercado. O Subsecretário 

193 Vicente Correia Lima Neto sugeriu que poderia fazer uma tentativa de realmente 

194 compatibilizar e não chamar interesse social, mas fazer uma proposta, uma avaliação por 

	

195 	porte. O Representante Rafael Stucchi da Silva, reiterou que o discurso de que as vagas são 

	

196 	parâmetros urbanísticos se perdeu, e nesse sentido de que agora está se pensando nas vagas 

	

197 	como um parâmetro de obra do empreendimento, descolado das questões de mobilidade da 

198 cidade. Acrescentou que não entendeu quais são os limites superiores, principalmente nas 

	

199 	áreas de alta acessibilidade. O Representante João de Carvalho Accioly, Sinduscon/DF, 

	

200 	questionou que da forma que está colocando parece que haverá :um critério de área máxima, 

	

201 	portanto, se ele ainda estiver dentro do limite de área máxima não entra no cômputo da área. 

	

202 	O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto informou que na garagem e no vestiário a parte, 

203 sendo apenas área da vaga, circulação e manobra. Acrescentou que nas áreas de alta 

	

204 	acessibilidade está isento e está limitado ao coeficiente. Nas áreas de média acessibilidade 

	

205 	tem uma exigência mínima e tem um coeficiente de vagas que garante que se oferte o mínimo 

	

, 206 	exigido,. de 'maneira não onerosa. E no caso, nas áreas de baixa acessibilidade, a lógica é 

	

207 	exatamente a mesma, o valor desse resultado do cálculo, em função da localização e do porte 
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208 	o valor será multiplicado por 1,5, limitado a um coeficiente estabelecido. A Subsecretária 

209 	Cláudia Varizo Cavalcante complementou que a baixa acessibilidade está relacionada a um 

210 porte da atividade. Não sendo para qualquer empreendimento. O Subsecretário Vicente 

211 Correia Lima Neto reforçou que nas áreas de baixa acessibilidade tem o limite de área, 

212 	portanto, não pode ofertar a esmo, há o limite de área. Complementou que pode ofertar o que 

213 	se quer, mas limitado há um pagamento ou um desconto. O Representante João de Carvalho 

214 	Accioly questionou se qualquer coisa acima dos 150 ou 300 pagaria ou perderia potencial 

215 	construtivo. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que em áreas de baixa 

216 	acessibilidade, onde não há uma exigência mínima, tem um limite de área. O Representante 

217 João de Carvalho Accioly acrescentou que a situação é conflituosa, pois lugares onde 

218 demanda muita vaga, que são as áreas de alta acessibilidade, pois tem muita atividade, 

219 	gerando alta demanda por vaga, tendo alto acesso através de ônibus e metrô. O Representante 

220 	Giulliano Magalhães Penatti acrescentou que com a quantidade mínima de vagas consegue 

221 imaginar que um número grande de edificações não tem possibilidade nenhuma de ser 

222 	regularizada, e que os proprietários terão as posses e o lotes registrados, mas haverá uma série 

223 	de edificações na cidade, que com a legislação que está sendo criada não tem possibilidade de 

224 regularizar a edificação. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que não 

225 sabe como a LUOS está pensando na incorporação desses parcelamentos que estão em 

226 	processo de regularização, ao normativo existente, pois, por exemplo, no PDOT fala que na 

227 	definição dos parâmetros das áreas de regularização se reconhece situação fática,. e que não 

228 	tem certeza se conseguiria ter um dispositivo que considere essas situações de regularização, 

229 	com exceção a regra da LUOS. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que 

230 existe um capítulo da LUOS que é sobre o parcelamento do solo, portanto dando esse 

231 tratamento para os novos parcelamentos e para aqueles que vão ser objeto de projeto de 

232 regularização. Acrescentou que é algo que tem que ser pensado em como equacionar, que 

233 	para regularização de novo parcelamento deve seguir os parâmetros, os princípios, e o que foi 

234 estabelecido sobre os parâmetros gerais, inclusive o de vagas. O Representante Giulliano 

235 Magalhães Penatti acrescentou que entende que existe uma resistência de não colocar o 

236 	número mínimo .de vagas, _questionou se seria possível ter a questão de não. ter extgência de 

237 	vaga, e em alguns locais realmente nR) exigir .vaga, seria impossível. O Representante Célia 
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238 da Costa Melis Junior acrescentou a importância do pensamento integrado em relação à 

239 região, que deve ser diversificação de uso, talvez com algum possível adensamento. O 

240 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto informou que está incorporando o discurso como 

241 proposta, mas restrito a uma área que reconhecidamente consiga garantir uma oferta. O 

242 	Representante João de Carvalho Accioly expôs que o Representante Célio da Costa Melis 

243 Junior talvez quisesse trocar a palavra exigência por recomendação, sugeriu quadro de 

244 	recomendação de vagas de veículos. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu 

245 negativamente, pois são duas situações. O Representante Célio da Costa Melis Junior 

246 acrescentou que a questão é a exigência do mínimo. A servidora Tatiane da S. Paz, 

247 	acrescentou que o Estado não terá fiscalização em todos os lugares, portanto, a proposta está 

248 	focando nas áreas de alta acessibilidade, onde vai ser casado com as políticas de transporte, e 

249 que onde ainda continua existindo vagas são lugares mais afastados, onde ainda tem muita 

250 oferta de espaço público, área verde e que as pessoas estacionam de forma irregular. O 

251 Representante Célio da Costa Melis Junior expôs que o Estado está induzindo fazendo 

252 	ocupações de cano, acrescentou que validar isso em uma política pública de planejamento 

253 urbano não é bom, quando se deveria exatamente trabalhar no sentido contrário, em 

254 	desestimular isso. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto acrescentou que vai corrigir 

255 	com relação a diferenciação entre habitação de interesse social e habitação que não seja de 

256 	interesse social. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante acrescentou que realmente não 

257 	teve muito debate com relação a terminologia, porém, a terminologia de habitação econômica 

258 	foi trocada e colocou-se habitação de interesse social, para buscar a caracterização do que 

259 seria essa habitação, onde vai exigir menos vagas O Representante Giulliano Magalhães 

260 Penatti complementou que em relação a fiscalização, na verdade ela existe, porém, a 

261 fiscalização de vaga não acontece por uma questão muito mais política do que de falta de 

262 unidade do Detran para fiscalizar. Quanto a questão de não precisar ter vaga, sugeriu que 

263 	melhore a variedade de opções para quem vai comprar. A Representante Adriana Marques 

264 	Seixas, Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, complementou que a política 

265 de mobilidade é integrada a um todo, e que não se pode esperar que o transporte público 

266 	melhore para começar a liberar o número mínimo de vagas. Acrescentou que concorda em 

267 retirar completamente o número mínimo de vagas O Representante João de Carvalho 
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268 	Accioly complementou que se ficar sem a exigência de número mínimo total, que é o mesmo 

269 raciocínio do residencial, não tem obrigação de colocar vaga. Acrescentou que haverá um 

270 diferencial de valorização ou desvalorização, em função da oferta de vaga ou da oferta de 

271 	outros meios de transporte para determinados lugares, e que o mercado vai se ajustar e vai 

272 criar valores maiores e menores para os imóveis. O Representante Célio da Costa Meuá 

273 	Junior acrescentou que o usuário que não usa bicicleta, vai andar, ou a pé, ou de cadeira de 

274 roda, então, tem que fazer a rota acessível para que ele vá de cadeira de rodas. O 

275 	Subsecretário Vicente Correia Lima acrescentou que foi necessário dar um passo atrás no 

276 	caso da delimitação das áreas de alta acessibilidade, reconhecendo a distância de caminhada, 

277 	e que foi algo uniformizado para todas as RA's, em uma perspectiva que em algum momento 

278 o transporte coletivo de alta e média capacidade chegue em determinada RA. A servidora 

279 	Tatiane da S. Paz, complementou que todo o entendimento deve vir com a política para se 

280 pensar sobre isso, informou que não foi feita a previsão de nenhuma outorga onerosa, e 

281 quanto a questão mercádologica, para não estourar a questão dos parâmetros, pois os 
• sê 

282 parâmetros foram definidos com base nessa questão de altura, ocupação, etc. O 

283 Representante Célio da—Costa Melis Junior acrescentou que quem faz isso é o Setor 

284 Produtivo, A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou que na proposta 

285 	anterior já fazia essa limitação, pois não colocava uma possibilidade de que em subsolo se 

286 	oferte mais, tendo uni pagamento pode ofertar o quanto for. O Subsecretário Vicente Correia 

287 	Lima Neto sugeriu que uma proposta interessante seria retomar o dispositivo que estava na 

288 	Lei anterior, pois acaba sendo o controle, ou seja, se utilizar vaga acima do nível do solo, 

289 	obrigatoriamente não abre nem a possibilidade de pagar em pecúnia, desconta-se do potencial 

290 	construtivo. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que existe a questão da 

291 	fachada ativa, complementou que não pode ser cega, tem que estar visualmente permeável. O 

292 	Representante Célio da Costa Melis Junior questionou quanto a permeabilidade visual, para 

293 onde seria. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que para a via. O 

294 	Representante João de Carvalho Accioly reforçou que deve haver a permeabilidade visual. O 

295 	Representante João de Carvalho Accioly questionou quanto a obrigatoriedade de o mínimo 

296 	Lião existir, se valeria pariptudNO Subsecretário Vicente Correiatima Neto respondeu que 

297 	pelo menos para bicicleta hão.. O Representante Rafael Stucchi da Silva, acrescentou que 
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298 	essa não é exigência de mínimo de vaga, é um discurso de desestímulo ao uso do transporte 

299 	individual motorizado, portanto, para bicicleta não seria viável. O Representante Célio da 

300 Costa Melis Junior complementou que deixar de oferecer vaga para carro significa 

301 	desincentivar o uso do êarro, usar outro tipo de vaga, que vai ter um impacto infinitamente 

302 	menor nas áreas construídas e no potencial construtivo. O Representante João de Carvalho 

303 Accioly sugeriu que pode se estimular a criação de vagas de outras fonnas, e no caso das 

304 	vagas de bicicleta haver algum estimulo, porém, não obrigar, da forma como está sendo feito 

305 com o carro. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto acrescentou que são seis (6) 

306 	ajustes na minuta, e que faltavam quatro (4) artigos, que é com relação às vagas de motos, que 

307 	é uma razão de cada 20 vagas destinadas a automóvel, no interior do lote ou projeção. Há 

308 também o Art. 38, que é facultado o cumprimento parcial integral das vagas de veículos 

309 	regidas no interior do lote, mediante a averbação e vagas em um edificio garagem contido em 

310 	um raio de 400 metros do entorno 'da edificação. Abrindo a possibilidade de ofertar. O Art. 

311 	39, quanto as vagas destinadas a veículos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

312 	idosos e vagas de bicicletas, devem estar localizados no interior do lote ou projeção. Nos 

313 	termos da Legislação específica, no caso da bicicleta isso já estava claro em outro artigo 

314 	anterior, informou que fará a correção. O art. 40, das exigências para vagas especiais, vagas 

315 de carga e descarga, ambulância, segurança e vagas para ônibus, devem seguir 

316 	regulamentação especifica, que no caso deve ser o Código. O Representante João de Carvalho 

317 	Accioly questionou quanto a existência das consultas públicas presenciais nas administrações, 

318 	e em função do tumulto das leis que estão indo para aprovação, que é permeabilidade e de 

319 	compensação, e o próprio Código de Obras já começou uma discussão dentro Câmara e em 

320 outros fóruns, acrescentou que não conseguiu fazer a verificação do pleito que fizeram na 

321 	última Câmara Técnica sobre os ajustes de altura. Questionou se teriam alguma oportunidade 

322 	especifica para discutir ou teria que ser apenas na Audiência Pública geral. A Subsecretária 

323 Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que teriam as reuniões da Câmara Técnica, e que 

324 continuariam abordando, porém tem muitos assuntos, pois estão com o Projeto de Lei 

325. completo. Acrescentou que nada impede que sejam colocados para discussão, pois ainda é 

326 	preciso abordar vários pontos. O Representante João de Carvalho Accioly reforçou que a 

327 	oportunidade seria abrirem um espaço no próprio fórum para receber orientações, apres tar 
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328 	ideias e receber retomo, pois na audiência geral não conseguiriam. A Subsecretária Cláudia 

329 Varizo Cavalcante respondeu que quanto às questões especificas seria interessante de 

330 	estarem sendo também levantadas em audiências gerais, pois o debate é aberto, e que seria 

331 mim ter algumas questões não tratadas. O Representante André Luiz Almeida Pinto de 

332 	Oliveira acrescentou que em algumas Audiências Públicas é quase impossível de conseguir 

333 	se manifestar, pois, o discurso toma-se tão político que não conseguem chegar a bom termo. 

334 O Representante João de Carvalho Accioly acrescentou que na verdade o que estão 

335 	pleiteando é uma preocupação em não trazer demandas específicas. Reforçou que o trabalho 

336 que estão fazendo nas audiências, de irem as RA's para recepcionar as informações é 

337 	fundamental e importantíssimo, pois vai minimizar muito o debate dentro da Câmara, porém, 

338 que nessas audiências sente uma dificuldade muito maior em ter uma abertura de 

339 comunicação. Acrescentou que em relação aos parâmetros de altura estão fazendo a 

340 	simulação com pé-direito de 3,24, que é um pé-direito mais comum do que o 3,50, pois é mais 

341 	usada em edificio não residencial, administração comercial. A Subsecretária Cláudia Varizo 

342 	Cavalcante acrescentou que há muitos temas para serem conversados e mostrados para os 

343 	demais membros, sendo temas gerais que precisariam ser tratados no âmbito da reunião, como 

344 soluções para o parcelamento, para o remembramento, a questão das regras de transição. 

345 Reforçou que será priorizado mostrar na Câmara Técnica ODIR, ONALT, afastamento, 

346 remembramento e etc., reafirmou que não está fechado o tema, finalizou que estavam 

347 convocando a reunião na próxima semana. 3. Assuntos Gerais. Não houve assuntos nesse 

348 	item. Item 4. Encerramento. Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi encenada. 

349 

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE 
Subsecretária de Gestão Urbana 

SUGESILSEilETH 

VICENTE CORREJK LIMA NETO 
Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano 

SUPLAN/SEGETH 
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