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ATA DA 27 REUNIÃO DO CÂMARA TÉCNICA DKLEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
LUOS 

I , 

	

1 	Às quatorze horas e trinta minutos do primeiro diá do mês'de gosto do ano de dois mil e dezessete, no 

	

2 	SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede da SEGETH, foi aberta a 

	

3 	Reunião do Grupo de Trabalho — Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal- LUOS, pelo 

	

4 	Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação": SÉGETB, Thiago Teixeira 

	

5 	de Andrade, contando com a presença da Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST, Cláudia Variz° 

	

6 	Cavalcante e de membros representantes dá Sociedade Civil do Conselho Consultivo de Preservação e , 

	

7 	Planejamento Territorial e Metropolitao do Distrito Federal— "CCPPTM/DF e;do Conselho 
, 	I 	. 

	

8 	de Planejamento Territorial e Urbáno— CONPLAN, bem como do -Grupo de Trabalho da 

	

9 	Subsecretaria de Gestão Urbana— SUGEST/SEGETH, instituído cóm a finalidade de elaborar,  

10 Minuta de Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre a LUOS. A lista de presença 

	

11 	encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura 

	

12 	dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Catinuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da 

	

13 	Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. O Secretário 

	

14 	de Estado Thiago Teixeira de Andrade deu inicio à reunião saudando a todos. Prosseguiu ao 

15 Subitem 1.3. Continuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e 

	

16 	Ocupação do Solo — LUOS. Lembrou que na última reunião haviam discutido até o Art. 70, 

17 acrescentou que os demais membros poderiam enviar por e-mail as definições. A 

	

18 	Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante complementou que receberiam tais definições, e 

	

19 	que se procederem as alterações, iria apresentá-las. Informou que foi recebido do Sinduscon, 

20 Fibra e Ademi, e que encaminharam para conhecimento de todos as compilações de 

21 contribuições incluindo as da Agefis e da Administração do Park Way, e que ainda irão 

22 receber algumas outras. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade deu segmento à 

	

23 	apresentação, explicando que são categorias de UOS, UOS/RE, residencial exclusivo onde é 

	

24 	permitido o uso exclusivamente residencial e que apresenta três subcategorias: RE 1, onde é 

	

25 	permitido exclusivamente o uso residencial na categoria habitação unifamilian RE 2, onde é 

26 permitido exclusivamente o uso residencial na categoria unifamiliar ou habitação 

	

27 	multifamiliar em tipologia de casa; e RE 3, onde é permitido exclusivamente ouso residencial 

	

28 	na categoria habitação multifamiliar em tipologia de apartamento ou habitação multifamiliar 
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29 	em tipologia de casas combinadas ou • não, com a tipologia de apartamentos. O Representante., 	• 

• 30 João de Carvalho Accioly, Sinduscon/DF, explano.0 que a eobsentação4feita por eles foi a 
7 . 

• 31 _ respeito
I
da utilização do termo 'exclusivamente residencial', aplicou que esse é um debate 

	

32 	que esta sendo feito comq Park N:Way, Lago Sul el Lago.  Norte, porém, que o uso do termo 

▪ 33 	'exclusivamente residencial', quando em alguma outra parte pode criar uma situação de 
, 	 • 

	

34 	conflito, onde estaria excluindo qualquer outra futura possibilidade. O Secretário Thiago t 	 • I  

	

35 	Teixeira de Andrade explicou que esse assunto foi debatido internamente, e que essa é uma 
t 

36 caracterização geral, porém,. existem as excepcionalidades, e que no casoi  o vínculo com a 

- 37 , residência e com o morador é ainda definitivole- obrigatório. Acrescentou  que nas UOS e RE 
- 	4- 

	

38 	1, RE 2 c RÉ '3 podem ser licenciadas atividádése econômicis de prbfissão, arte e oficio, 

	

39 	exercidas pelo próprio morador, como Mi'croempreeendedor Individual — MEL ou profissional 

	

40 	autônomo, no âmbito da residência, sem.  entrada independente, desde que nãO comprometa a 
• 4 %, 

	

41 	segurança da vizinhança, não tenha mov▪ imento de carro e descarga, não gere poluição 

	

. 42 	atmosférica, sonora ou visual, não descaracterize a-residência. Informou ainda que não pode 

	

43 	ser colocado elemento de publicidade, propaganda ou publicitário no local, voltado para o 

	

44 	logradouro público. Não ocupe área pública, não gere impacto na via com aumento de fluxo e 

	

45 	estacionamento de veículos. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly expôs que 

	

46 	escritórios de advocacia atuais não se enquadrariam. O Secretário Thiago Teixeira de 

	

47 	Andrade informou que esse foi um debate feito com a OAB, e que eles tentam se 

	

48 	descaracterizar como atividride empresarial, e não são sociedade autônoma. A Senhora Vero 

	

49 	Amorelli informou que o registro de advogado é autorizado pela Ordem como uma sociedade 

	

50 	de advogados, não sendo a junta comercial que autoriza. O Secretário Thiago Teikeira de 

	

51 	Andrade acrescentou que, tampouco é microempresa, que é controverso, complementou que 

	

52 	a Ordem dos Advogados está no debate, porque quer exatamente essa segurança jurídica. A 

	

53 	Senhora Vera Amorelli completou que mesmo que não precise do alvará, deve haver o 

	

54 	conhecimento da Legislação de Uso e Ocupação do Solo, pois caso a LUOS esteja contrária, 

	

55 	resultará em problemas para a instalação do escritório. O Representante José Antônio Bueno 

	

56 	Magalhães Junior, Sinduscon/DF, acrescentou que deva legalizar, pois esse é o objetivo da 

	

57 	criação da Lei. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explanou que esse é o grande 

	

58 	debate público da LUOS. Explicou que em uma última reunião pública envolvendo o Lago 
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59 	Sul e Lago Norte, houve desentendimento entre as partes envolvidas, e tiveram que encerrar 

60 	abruptamente a reunião. Explicou que o que está descrito já foi aceito, e tem coisas que são 

61 	tradicionais, que já fazem parte de uma representação cultural, é parte da cultura do Lago Sul 

62 	e Lago Norte. Informou que deram três semanas para a comunidade do Lago Norte apresentar 

63 	um rol de atividades .que acham razoável acontecer dentai das casas, e qüe a Ordem dos 

64 Advogados também se manifestou. Informou que há a estratégia do Art. 101, que é o de 

55' regularização das atividadès que tiveram o regular exercício econômico. A Subsecretária 

66 Cláudia Varizo Cavalcante cómplementou que são atividades toleradas, por isso mantém 

67 um caráter mais exclusivo da residência, e acrescentou que não irá abranger todo tipo de 

68 atividade. O Representante Mateus Leandro de Oliveira, Fecomércio/DF, fez uma 

69 	observação no sentido de que tem acompanhado algumas manifestações oficiais da OAB, e 

70 	ressaltou que eles têm ressalvas em relação ao último texto. A Subsecretária Cláudia Varizo 

71 Cavalcante informou que eles apresentaram, antes da audiência, a questão da Legislação, 

72 porém, que não encontraram uma justificativa para o tratamento diferenciado de um 

73 	profissional em relação aos outros. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou 

74 	que sendo um escritório de advocacia, uma clínica ou uma atividade educacional, se houver 

75 enquadramento nas situações previstas na legislação poderão continuar garantindo a 

76 	permanência da atividade. O Representante Francisco das Chagas Leitão, Agefis, destacou o 

77 Inciso VI, que diz não ocupe área pública. E questionou se o comando é para a atividade 

78 econômica ou imóvel. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que é a 

79 atividade. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly complementou que a 

80 construção não ocupa área pública. O Representante Francisco das Chagas Leitão 

81 	acrescentou que todos os lotes no Lago Sul ocupam área pública, sugeriu explicitar isso no 

82 	texto. O Representante Mateus Leandro de Oliveira acrescentou a sugestão: ou que não se 

83 desenvolvam em área pública. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que 

84 	fundamentalmente a ideia era essa. O Represeniante Francisco das Chagas Leitão destacou 

85 	a necessidade de terem um instrumento que aborde a questão da legalização de ocupações em 

86 áreas públicas. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade fez um breve histórico sobre o 

87 	assunto, informou que recuperaram todo o estudo na Secretaria sobre cobrança de área verde, 

88 	fizeram uma Lei que chegou a ser enviada em setembro à Câmara Legislativa. Informou que 
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89 foi retirado para adequar o índice do IPTU, mas que vão encaminhá-la novamente. O 

	

90 	Representante João Gilberto de Carvalho Accioly destacou uma dúvida no Art. 7°, Anexo I 

	

91 	B, CSII 1, sobre a questão de manutenção e reparação de motocicletas e motonetas que fica 

	

92 	especificamente proibido em Águas Claras, onde for.CSII 1. Questionou qual seria a lógica de 

	

93 	poder ter serviço de manutenção e reparo de autonióveis, e não de r.  eparos de motonetas e 

	

94 	motocicletas. A Servidora Maria Olivia Rosa, Sugest/Segeth, informou que no item de cima 

	

95 	estão incluídas as subclasses referentes à proibição também de oficinas para veículos e no de 

	

96 	baixo está toda a subclasse incluída para veículos, e no abaixo para motocicletas e motonetas.. 

97 O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira questionou se a subclasse eria 

	

98 	válida. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante re ispontleu que apenas está excluindo a 

	

99 	motoneta. Acrescentou que anotaram essa observação e estão analisando 'pat'a excluir. tais 

100 incoerências. Explicou que algumas atividades não foram inclnidas em algumas regiões e 

101 devem ser incluídas em outras. A Diretora de Normas Urbanas e Infoimações da 

	

102 	Subsecretaria de Gestão Urbana da Segeth, Tatianne da S. Paz Souza, solicitou que apontem 

	

103 	se houverem outras caso fossem constatadas outras inconsistências, pois irão fazer a revisão 

104 das Tabelas. O Representante Mateus Leandro de Oliveira expôs que foi discutida a 

	

105 	operacionalidade, e que entenderam que será via Decreto, mas o entendimento é mais fácil 

	

106 	quando é uma atualização da CNAE. Porém, a dúvida é quando se cria urna nova subclasse, 

	

107 	que em princípio não tem uma definição na LUOS atual, questionou em que UOS entraria e 

108 como será feito. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que é exatamente 

	

109 	essa questão, está absorvido por Decreto, e para todos os itens deve haver a justificativa, a 

110 compreensão e classificação da atividade. O Representante André Luiz Almeida Pinto de 

	

111 	Oliveira sugeriu que devam estar listadas todas as subclasses. A Subsecretária Cláudia 

112 Varizo Cavalcante concordou e acrescentou que a observação feita é pertinente, e que 

	

113 	entendem que o colocado é um questionamento sobre a forma de representação da classe e 

	

114 	subclasse, que não está clara, e que para essa questão ainda não há uma resposta. Ressaltou 

	

115 	que vão se dedicar a isso, para que na semana seguinte já possam trazer um resultado da 

116 tabela de atividades para que os demais membros conheçam a representação, se está 

	

117 	adequada, juntamente com a revisão dos usos. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

	

118 	retomou a apresentação da Lei, destacando a observação do Representante Francisco Leitão 
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119 	no Art. 6° para que não se desenvolva na área pública. O Representante Mateus Leandro de 

120 Oliveira expôs que quanto ao § P, estão criando requisitos que serão muito utilizados no 

121 	momento do licenciamento da atividade. Questionou se há conhecimento de como isso será 

122 aferido. O Representante Thiago Teixeira de Andrade respondeu que deve ser um 

123 	condicionante, tipo deélaratório, e 'que esteja ciente de que não pode haver &ação, sob pena 

124 de perder a licença. O Representante Mateus Leandro de Oliveira complementou que 

125 [Riu-  bém pode sofrer ação fiscalizatória correspondente. A Subsecretária Cláudia Varizo 

126 Cavalcante acrescentou que essas questões têm que ser ajustadas na legislação do 

127 	licenciamento de atividades, porém, já prevê a documentação que vai ter que-apresentar nesse 

128 sentido. O Representante Mateus Leandro de Oliveira destacou que não pode haver 

129 	conflitos dentro da norma, -porém, dentro de uma ideia de que cada categoria precisa ter um 

130 nome, prepondera a ideia de que esses usos são exclusivamente, mas admite-se, naquelas 

131 	categorias de uso exclusivo, determinadas atividades. A Senhora Vera Amorelli destacou que 

132 	na definição da HOS, onde há o residencial exclusivo, é o nome que designa onde é permitido 

133 	o uso exclusivamente. Sugeriu colocar "onde é permitido o uso residencial". A Servidora 

134 	Maria Obvia Rosa destacou que na categoria exclusiva, se retirar a palavra 'exclusiva' ficará 

135 	inferior, inclusive ao residencial obrigatório, que tem obrigatoriedade, e querem garantir para 

136 as unidades residenciais, sempre que seja obrigatório, para não acontecer o problema de 

137 	alteração de uso. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade destacou ter uma visão contrária, 

138 	pois não há hierarquia entre os usos. O Representante Mateus Leandro de Oliveira sugeriu 

139 	manter o exclusivo, ressalvadas as atividades previstas. O Secretário Thiago Teixeira de 

140 Andrade prosseguiu para o uso RO, Residencial Obrigatório, onde o uso residencial é 

141 obrigatório, sendo facultado o uso não residencial simultâneo e que apresenta duas 

142 	subcategorias. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly questionou deixar cem 

143 	por cento em aberto em um uso EP, a posteriori, um programa habitacional pode fazer 

144 	habitação. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que o disPosto no § 2° não 

145 	se aplica na UOS Inst. EP. Expôs que essas atividades estão identificadas, que são para as 

146 	políticas específicas, de saúde, educação, e que os lotes não são para atividades de políticas 

147 	habitacionais. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu colocar "exceto as políticas 

148 habitacionais". O Representante Francisco das Chagas Leitão questionou em relação ao 
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149 	artigo, quando fala em constituindo lote de propriedade do Poder Público, entende-se que o 

150 	Estado não pode se desfazer dos lotes. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu 

151 	qué ele pode, mediante um processo de desafetação. O Representante Francisco das Chagas 

152 	Leitão sugeriu não mencionar que são de propriedade pública, pois a LUOS não dispõe sobre 

153 propriedade, ela dá o regramento. A Diretora Tatianne da S. Paz complementou que as 

154 	descritas como Inst. EP são de propriedade pública atualmente. O Secretário Thiago Teixeira 

155 de Andrade sugeriu colocar um parágrafo dizendo que no caso de desafetação fica 

156 	automaticamente convertido para institucional. A Diretora Tatianne da S. Paz destacou que 

157 	deve se pensar melhor sobre isso, pois apenas migrar para a UOS Inst. não é possível, pois o 

158 	Inst. EP não tem parâmetro de ocupação definidos nos quadros de parâmetros e nem lista as 

159 atividades permitidas. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade expôs que está sendo 

160 	colocando é a quantidade Inst. EP que é obrigatória pelo PDOT e Lei 6.766. A Subsecretária 

161 Cláudia Varizo Cavalcante complementou que foram colocados os lotes que foram 

162 	registrados para cumprir os percentuais de área pública ou que estão no domínio do Distrito 

163 	Federal, não como bem dominial, mas como bem de uso especial. A Senhora Vera Amorelli 

164 completou que nesse caso caberia desafetação. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

165 	deu continuidade à leitura dos parágrafos: Explicando que no 60, na UOS CSfind, é proibido 

166 remembramento de lotes para abrigar o uso residência. O Representante João Gilberto de 

167 Carvalho Accioly questionou a proibição do remembramento de lotes para abrigar uso 

168 	residencial, exemplificou que se os dois lotes podem ter uma residência, porque não poderia 

169 	remembrar e ter duas residências. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que 

170 	comumente já é coletivo. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante completou que pode 

171 	remembrar, e o que não querem é nesse caso potencializar o lote para o uso residencial. O 

172 	Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira questionou que se um lote pode ter 

173 	quatro ou cinco residências, porque não poderia juntar dois. A Subsecretaria Cláudia Varizo 

174 	Cavalcante respondeu que ele não tem necessidade de remembrar para esse caso, podendo 

175 remembrar para o exercício da atividade econômica, e para residência mantém a mesma 

176 	tipologia, atividade embaixo e a residência em cima. O Representante Ipaminona Rodrigues 

177 	da Silva, ASSINC/DF, levantou a situação da Ceilândia, quanto a questão dos lotes 

178 	comerciais das Entrequadras, onde embaixo é comércio e em cima sala comercial. O Diretor 
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179 	das UTP's Oeste e Sul — Sugest/Segeth, Márcio Brito Silva Ferreira respondeu que para os 

180 	lotes de Entrequadra, estão definidos como CSIIR .1, o comércio, serviço ou institucional 

181 obrigatório no térreo e habitação em cima. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

182 	informou que o Representante Ipaminona Rodrigues da Silva já tinha mostrado esse caso no 

183 	mapa;  e que ele havia compreendido e acatado. Explicou -não ser o caso que está sendo 

184 	discutido, pois o caso do Pró-DF são casos industriais, e inclusive, é obrigatório prover 

185 atividade de desenvolvimento econômico. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

186 	complementou que no caso dos comércios, não perderão essa característica do parcelamento, 

187 	que é uma área para prover o comércio para a unidade. Portanto, manter esse comércio no 

188 	térreo. Acrescentou que a única obrigação. é o comércio, ou prestação de serviços, ou uso 

189 	institucional, qualquer atividade no térreo que não seja residência, e para cima não há 

190 	definição. O Representante Mateus Leandro de Oliveira fez uma • sugestão ao § 6°, pois 

191 	existe um capitulo específico de remembramento, que o comando é vedá-lo, e que existe o 

192 	capítulo com outras vedações de remembramento, e que faria mais sentido ser realocado, sob 

193 	pena do analista observar que não há nenhuma vedação. O Secretário Thiago Teixeira de 

194 Andrade acatou a sugestão. Passou a leitura do § 70. O Representante Eduardo Aroeira 

195 	Almeida, Ademi/DF, questionou se continuaria nas RE 1. O Secretário Thiago Teixeira de 

196 	Andrade respondeu que o texto pararia em "resolução do comitê gestor do simples nacional", 

197 pertinentes das resoluções, ou de total pertinência. O Representante André Luiz Almeida 

198 	Pinto de Oliveira sugeriu ao § 10, inciso IV, substituir "trânsito" por "atração de veículos", 

199 pois está de forma genérica. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que tem 

200 que vincular ao que está no parágrafo, o incômodo e impacto da atividade, de trânsito. O 

201 	Representante Mateus Leandro de Oliveira questionou qual é a visão em relação ao trecho 

202 	do caput que fala nos termos da regulamentação, pois está claro que o dispositivo não dá para 

203 	aplicar automaticamente com a publicação da LUOS, que precisa de todo um procedimento 

204 	que regulamente como será aferido. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que 

205 	houve um pleito que acharam razoável acatar, e já detalhar na LUOS, com mais alguns 

206 	dispositivos. O Representante Mateus Leandro de Oliveira acrescentou que precisaria dar 

207 	bastante consistência de procedimento, pois quando se fala poluição ambiental, atmosférica, 

208 tem que ter parâmetros para definir. A Diretora Tatianne da S. Paz explanou que a n  
772 
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209 	preocupação foi sempre trazer o que é objeto de Lei e separar o que ê objeto de Decreto. A 

210 	Senhora Vera Amorelli expôs que a preocupação que se tem no § 2°, que diz: considera-se 

211 	vizinhança para efeitos do disposto nesse artigo, os moradores de lotes confrontantes e de 

212 	lotes situados no mesmo conjunto onde funciona a atividade económica. Questionou o que 

213 	quer dizer isso. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que isso é o que tem que 

214 	ser detalhado na Lei, q.  ue não pode ser casuístieo. A Diretora Tatianne da S. Paz 

215 complementou que o objetivo é delimitar bem qual o tipo de incômodo que cabe 

216 manifestação. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade acrescentou que não pode 

217 	confundir nem sobrepor as atividades de fiscalização. Reforçou que é radicalmente contra não 

218 	determinar uma quantidade, pois a causa tem que ser coletiva, não podendo ser individual. O 

219 	Representante João Gilberto de Carvalho Accioly destacou que no § .2°, consideram-se 

220 	vizinhanças para efeito do disposto nesse artigo os moradores dos lotes confrontantes e os 

221 	lotes situados no mesmo conjunto. Questionou se iria ajustar, sugerindo ser por um raio de 

222 influência. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que construíram a 

223 	alternativa ao raio, pois irá incluir área pública ou área do outro conjunto do outro lado, que 

224 não têm nenhuma relação com essa atividade. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

225 sugeriu ter a metade mais um dos vizinhos, e que esses vizinhos encaminhem para a 

226 	Administração Regional para passar pelo crivo do Conselho Local de Planejamento - CLP, 

227 	colocando as devidas defesas. Continuou a leitura dos itens, em lotes ou projeções definidas 

228 como UOS Inst., UOS Inst. EP, são permitidas atividades complementares, desde que 

229 simultâneas a atividades previstas na UOS. ,¢ 1°, as atividades complementares devem 

230 	integrar o projeto arquitetõnico da atividade principal. sç 2°, o licenciamento das atividades 

231 	complementares ,fica condicionado ao licenciamento da atividade principal. A Subsecretária 

232 Cláudia Varizo Cavalcante completou que iriam discutir quais são as atividades 

233 	complementares e listá-las, acrescentou que tentaram fazer esse exercício e tiveram diversas 

234 	dificuldades, pois essas atividades são muito variadas, portanto, decidiram não listar, 

235 permitindo que a atividade aconteça. O Representante Francisco das Chagas Leitão 

236 destacou que o uso institucional já é muito desvalorizado em relação aos demais, e que, 

237 portanto, não consegue competir com os outros. O Representante Mateus Leandro de 

238 	Oliveira questionou que quando se tem o uso institucional, as atividades possíveis são as da 
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239 	UOS Inst., e o que seria complementar ou principal, se apenas permitissem as atividades da 

240 UOS Inst. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade destacou que provavelmente será 

241 	preciso fazer a listagem A Diretora Tatianne da S. Paz acrescentou que poderia ser feita a 

1 242 listagem, mas b problema é que há o risco de -exclusão de alguma atividade que seria passível 

243 de caracterizar como eomplementar. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explano:5u ; 
244 	que se não for feito poderá ficar discricionário para a pessoa da Administração Regional ou de 

245 um programador de um sistema incluir um rol de atividades que pode ou não. O 

246 	Representante João Gilberto de Carvalho Accioly discordou. Explicou que dentro do uso 

247 	institucional pode ter unidades autônomas, e que as unidades podem desenvolver atividades a _ 
248 	complementares ao uso principal. Acrescentou que o problema é o momento de tirar o alvará 

o 
249 de funcionamento dessas. atividades complementares. A Subsecretária Cláudia Varizo 

250 	Cavalcante explanou que a diferença é a atividade que é feita internamente para o RE, tendo 

251 	um caráter diferente. No caso do uso institucional é um uso aberto, que geralmente relaciona . 
; 

252 	com o público e que tear-  a peculiaridade de ter atividades complementares. O Representante 

253 	Francisco das Chagas Leitão questionou se a LUOS poderia ter um comando em que ela 

254 	acatasse os planos de manejo das unidades de conservação. O Secretário Thiago Teixeira de 

255 	Andrade colocou que não tem jurisdição sobre os parques, entendendo que poderia haver se 

256 	o licenciamento da atividade tivesse o Plano de Manejo tendo essa definição. O Representante 

257 	Francisco das Chagas Leitão questionou se isso poderia ser incluso ao texto. O Secretário 

258 Thiago Teixeira de Andrade respondeu que não é a LUOS que disciplina, e sim a 

259 	Legislação Ambiental e o Plano de Manejo que devem identificar. A Subsecretária Cláudia 

260 	Varizo Cavalcante complementou que é na Legislação de Licenciamento de Atividade, e que 

261 	consta da lista de atividades a possibilidade de tratar e refletir um pouco mais, para na 

262 próxima reunião trazer dos ensaios que forem feitos. Acrescentou que a questão que está 

263 	sendo colocada é o vínculo com o licenciamento de atividades, pois a justificativa estará no 
. _ 

264 projeto. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade discordou, explanou que no 

265 licenciamento tem que fazer um requerimento demonstrando que tem esse vinculo com a 

266 	atividade principal. A Diretora Tatianne da S. Paz sugeriu melhorar a redação do § 1°, que as 

267 atividades complementares devem integrar o projeto arquitetônico, e devem demonstrar o 

268 	vínculo com a atividade principal. O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira d..2 
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269 sugeriu rever coni relação de atividade complementar também à outras 1.105 tanto 

270 	residencial, como pequenos comércios, ter restaurante, lanchonete ou um salão de beleza. O 

271 	Secretário Thiago Teixtrira_de Andrade acatou a sugestão. A Subsecretária Cláudia Varizo 

272 Cavalcante expôs que e complicado, pois não há como regular para o RE a atividade 

273 	complementar. O Secrètário Thiago Teixeira de Andrade acrescentou que o problema é a 

274 forma de como tirar um alvará de funcionamento; se será no nome do proprietário do 

275 	•condomínio, ou em uma área comum. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly 

276 	sugeriu que a solução pára isso é transformar o RE em CSIIR 1,2 ou 3. O Secretário Thiago 

277 	Teixeira de Andrade acrescentou que deve ser observado se o volume é suficiente para ter 

278 toda uma normalização.; pois, eventualmente, se forem poucos casos que já estão 

279 	consolidados, não senà• viásrel. O Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira 

280 	acrescentou que são poucos; os grandes empreendimentos. Ressaltou a pendência de que os 
. 

281 condomínios acabam sendo responsabilizados. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

282 	sugeriu avaliar se há pertinência de se colocar isso, senão, explanou que seria melhor estudar 

283 a permissão tácita. A Servidora Renata Marchini Loureiro, Sugest/Segeth, acrescentou o 

284 caso da DF 140, dos condomínios que são horizontais, e a maioria não é condomínio, é 

285 parcelamento, portanto, muitas vezes acontecem determinadas atividades porque é uma 

286 	unidade imobiliária registrada em cartório, que pode licenciar tranquilamente. O Secretário 

287 	Thiago Teixeira de Andrade deu continuidade a leitura. O art. 12 é a compatibilização com 

288 	a Lei Complementar que regulariza os templos. O art. 13, os lotes ou projeções que estejam 

289 sobrepostos aos sistemas viários é uma questão de também correção das implantações de 

290 parcelamentos. Explanou sobre a questão de podelmos corrigir os parcelamentos ou lote 

291 	institucionais, objeto de doação pelo poder público com atividades indicadas na escritura, que 

292 devem obedecer às exposições do respectivo contrato. São admitidas atividades 

293 	complementares ao uso institucional nos lotes previstos no caput, conforme dispõe o art. 10. 

294 	A observação de rever esse artigo, dos usos institucionais. A Subsecretária Cláudia Varizo 

295 	Cavalcante acrescentou que a dúvida é justamente se ao dizer que quando for objeto de 

296 	doação deve manter as atividades previstas nas escrituras, se são os usos institucionais ou 

297 envolvem outros. Informou que iam conversar com a Terracap sobre a questão do Art. 14. 

298 	Solicitou auxílio ao Representante Giulliano Magalhães Penatti sobre projeções que foram 
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299 	objeto de doação, que respondeu não ser a melhor pessoa para tratar deste assunto, pois é 

300 	muito relacionado às questões comerciais, porém, solicitou que fosse enviado por e-mail ou 

301 	por alguma comunicação, para tratarem do tema na Terracap, ressaltou que é importante 

302 	formalizar essa questão. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade deu prosseguimento aos 

303 	artigos, sobre o capitulo de parâmetro de ocupação. Quanto ao § 2°: os limites máximós dos 

304 	parâmetros de ocupação do solo definidos para o lote ou projeção, podem não ser atingidos, 

305 	devido à interdependência dos parâmetros em decorrência de restrições ambientais e 

306 	urbanísticas. O Representan.  te João Gilberto de Carvalho Accioly destacou que foi uma 

307 	observação feita por eles, pois não entendem a possibilidade de a conta não fechar em um 

308 	parâmetro, em que entendem serem os principais, que é o uso e o coeficiente. Acrescentou 

309 	que o seu entendimento do parâmetro apresentado é que quando se acrescente afastamento, 

310 	altura,:etc., pode ser que não consiga atingir o coeficiente máximo. O Diretor Márcio Brito 

311 	Silva Ferreira exemplificou que caso, por exemplo, da altura, se acrescentar o potencial com 

312 	os afastamentos, teu á uma sobra de altura, tendo a opção de edificar mais baixo, mas com todo 

313 	o potencial máximo, com seus afastamentos, etc., porém, não atinge a altura máxima. 

314 	Portanto, se quiser atingir, terá que afinar a edificação para poder atingir essa altura, explicou 

315 	que por isso fala-se em não ser atingidos, mas não é o potencial. O Secretário Thiago 

316 	Teixeira de Andrade inteirou não ser preciso um artigo ou um parágrafo sobre isso. A 

317 	Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante acrescentou que foi colocado interdependência 

318 	dos parâmetros ou em decorrência de restrições ambientais e urbanísticas. O Representante 

319 João Gilberto de Carvalho Accioly sugeriu retirar "devido à interdependência dos 

320 	parâmetros", ficando apenas "em decorrência de restrições ambientais". Acrescentou que a 

321 	interdependência dos parâmetros, teoricamente não justificaria a conta não fechar. A 

322 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que os parâmetros estão sendo definidos 

323 	para que sejam compatíveis, porém, dizer que no máximo é facultado, não obrigatório. O 

• 324 Seeretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu, devido à interdependência dos parâmetros, 

325 	em decorrência de restrições ambientais e urbanísticas. O Representante Francisco das 

326 	Chagas Leitão acrescentou que se considerarem que existe o coeficiente básico e o máximo, 

327 	o que é garantido é o básico. O máximo é licenciosidade do Poder Público, onerosa. Explicou 

328 	que não há necessidade de garantir que todos os parâmetros sejam aplicáveis no caso do 

11 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
27' Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Distrito Federal — LUOS — 1/08/2017 

329 potencial máximo, complementou que o máximo está condicionado a certas situações. O 

330 Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior explanou que de várias discussões 

331 feitas, chegou-se a conclusão que se vende pelo máximo. O Representante Francisco das 

332 	Chagas Leitão respondeu que esse potencial é recente na Legislação, e por isso não dá para 

333 afirmar que funcione dessa forma. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly 

334 	reiterou que o pleito que fizerem é de'que a regra aplicada às vendas atualmente, e o que foi 

335 	teoricamente avaliado, seja garantido, e'o que for vendido de agora em diante seja adequado à 

336 	nova regra. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que teria que se ausentar da 

337 	reunião, por motivos de agenda. Antes de se retirar, propôs uma pauta do comitê mais restrita 

338 	a este parâmetro, onde possam apresentar os mapas, as tabelas e aprofundar no lema, para 

339 	após isso discutir o § 2° com mais subsídios. O Representante André Luiz Almeida Pinto de 

340 	Oliveira alertou aos representantes da Terracap, explicou que todos do setor no Distrito 

341 	Federal perderão dinheiro, pois a Terracap vai perder valor em seus lotes. O Representante 

342 	Giulliano Magalhães Penatti, Terracap, concordou que é importante ter esta pauta específica 

343 	para discutirem, pois é uma questão complexa e será uma discussão acalorada. A Diretora 

344 	Tatianne da S. Paz informou que encaminharam uma minuta e pediram para' que os 

345 	representantes da Câmara Técnica encaminhassem as contribuições por escrito, pois facilitaria 

346 a dinâmica da reunião. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu prosseguimento, 

347 	passou ao Art. 16, que trata da UOS Inst. EP e sobre os regramentos, sem alterações ao artigo, 

348 	passou ao Art. 17, que fala do aproveitamento condominial. O Representante João Gilberto 

349 	de Carvalho Accioly questionou o que seria o aproveitamento condominial. A Subsecretária 

350 Cláudia Varizo Cavalcante explicou que atualmente o regramento dos condôminos têm 

351 	parâmetros definidos para o lote, como um todo, especificamente daqueles em que o lote é 

352 	fracionado em unidades autônomas. Completou que tem regramento estabelecido em NGB, 

353 em PUR, em MDE, e que em cada condomínio foi identificado esse regramento, de como 

354 	aquele parâmetro de ocupação do lote se aplica as unidades autônomas, portanto, no projeto é 

355 definido um parâmetro para o lote. Explicou que nos novos condomínios que vierem a ser 

356 	criados têm que ter o instrumento que estabeleça também as regras internas do condomínio, 

357 	de como que se aplicam os parâmetros do lote. A Senhora Vera Amorelli colocou que não 

358 	devem se ater apenas ao já existente, e que estava aguardando a LUOS, para essa melhor.  
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359 	definição de condomínio urbanístico, pois o condomínio urbanístico já foi previsto no Plano 

360 	Diretor. Acrescentou que devem ter mais cuidado, e que o artigo não é suficiente, pois está 

361 	falando apenas em uso residencial, na forma de condomínio urbanística A Subsecretária 

362 	Cláudia Varizo Cavalcante explicou que na definição que a LUOS trouxe sobre condomínio 

363 	urbanístico, coloca na parte da definição de condomínio, que é uso residencial. A Senhora- 

364 	Vera Amorelli acrescentou que é preciso ter isso, pois há essa possibilidade de condomínios 

365 	em lotes grandes, portanto, é preciso saber como poderá ser aprovado, já que não 'há como 

366 	fazer uma lei para cada local. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que esse 

367 	foi o motivo para ter sido colocado dessa forma, pois é o instrumento específico. Acrescentou 

• 368 que colocarão uma Observação para refletirem, pois é o tipo de ocupação que está regrado 

369 	pelos parâmetros, e que farão esse levantamento para que na próxima reunião já tragam algum 

370 	amadurecimento dessa-qUestão, observando outras possibilidades. O Representante Francisco 

371 	das Chagas Leitão questionou se já estudaram a regulamentação nova sobre direito de laje, 

372 	se há alguma interface com a LUOS. O Representante Giulliano Magalhães Penatti 

373 	informou que é uni processo de Reurb, Reurb-S, em que criaram a Medida Provisória 759, 

374 	que virou uma Lei, e é específica para regularização. A Senhora Vera Amorelli acrescentou 

375 	que essa Lei também altera o Código Civil, altera a 6.766, que prevê condomínio de lotes, e 

376 	que não é apenas para regularização, está alterando o texto da 6.766, e que, portanto, não 

377 	estão tratando de uma Lei de parcelamento do solo. A Subsecretária Cláudia Varizo 

378 	Cavalcante informou que a Secretaria está empenhada e já há um grupo, que vem 

379 	acompanhando justamente para fazer a adaptação da Legislação em relação ao que foi 

380 	previsto na Legislação Federal. Passou ao Art. 19, que fala das áreas de construção cobertas e 

381 	situadas no interior do lote ou projeção são computadas no coeficiente de aproveitamento. Do 

382 	caput, as áreas destinadas exclusivamente a vagas de veículos, até o limite definido no Art. 

383 	34, que a galeria obrigaiória voltada para o logradouro público possui elementos de 

384 composição e proteção de fachadas, instalações técnicas reguladas pelo Código de 

385 	Edificações do Distrito Federal aos pilotis de projeção quando obrigatório. Acrescentou que 

386 	todos esses elementos foram compatibilizados com o Código de Edificações. O Representante 

387 João Gilberto de Carvalho Accioly informou que a galeria não está compatível. A 

• 388 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que fizeram uma definição de que esses 

13 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
27. Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 
Distrito Federal — LUOS — 1/08/2017 

389 	aspectos trazidos são os aspectos urbanísticos, e que a galeria é um dos parâmetros 

390 	urbanísticos, e, portanto, quando dizem que essa galeria, quando é obrigatória é um espaço 

391 público dentro do lote, voltada para o logradouro; ela não deve ser computada. O 

392 	Representante João Gilberto de Cárvalho Accioly colocou que talvez tenham que levar isso 

393 	para o Código, pois ele não fez essa.previsão, exemplificou que o Código está prevendo cinco 

394 	por cento do coeficiente' de aproveitamento para todas as áreas. técnicas. A Subsecretária 

395 	Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que estão tentando colocar o mais genérico possível 

396 	para dizer que essas áreas são reguladas na forma que o Código colocou, complementou que 

397 define os cômputos mais especificamente com relação a esses elementos de composição, 

398 	proteção, as áreas técnicas, até as instalações técnicas de uma forma geral. Ressaltou que é 

399 importante falarem que são os elementos, e que não colocaram a questão das vagas, já a 

400 	galeria obrigatória e. dos pilotis, pois esses também não entram no • coeficiente. O 

401 	Representante André Luiz Almeida Pinto de Oliveira demonstrou preocupação, pois antes 

402 	tinham que cumprir apenas vaga para pessoas com deficiência, incluíram idosos e agora terão 

403 	que cumprir bicicleta e motocicleta, acrescentou que estão limitados a uma área, e que serão 

404 	penalizados. A Diretora Tatianne da S. Paz propôs que a quantidade de vagas exigidas para 

405 	as vagas especiais seja conforme a Legislação especifica, pois no Código de Edificações 

406 	vigente defini a quantidade e fica desatualizado com a alteração da legislação específica. 

407 	Sugeriu que façam uma proposta para que analisem na próxima reunião. O Representante 

408 André Luiz Almeida Pinto de Oliveira completou que apenas gostariam que fosse 

409 acrescentada a área para essas vagas. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

410 acrescentou que todo o cômputo de área não foi uma conta justa, já foi feita com um 

411 	percentual de área para fazer o cálculo, portanto, se já foi previsto os arranjos necessários para 

412 	circulação será aplicado onde for mais difícil para acomodar essas vagas. O Representante 

413 	João Gilberto de Carvalho Accioly explicou que destacaram também no § 3°, a necessidade 

414 	de limitar a dois pavimentos, podendo limitar a uma altura, explicou que até 12 metros há um 

415 	critério de afastamento, e acima de 12 metros existem outros critérios, que se transforma em 

416 	outra fórmula. Portanto, se a intenção é evitar apenas a formação dos caixotes de pavimento 

417 de garagem, o regramento do afastamento já define o limite máximo que poderia ser 

418 	construído até 12 metros de altura, e com 12 metros seria possível viabilizar um 3° pavimento, 
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419 e eventualmente até um 4° payimento de garagem, seguindo o regramento do afastamento, 

420 descartando a necessidade de ter o limitador de dois pavimentos. A Subsecretária Cláudia 

421 	Varizo Cavalcante expôs que tem conhecimento das impossibilidades que algumas situações 

422 	têm de subsolo, porém, o ideal nessa condição, algo que foi visto em simulações feitas, é que 

423 	utilizando os dois pavimentos seria uma sitdação mais confortável para a cidade, que menos 

424 	impactaria a configuração urbana de Ler garagem para cima, e devido a isso, a decisão de 

425 	incentivá-la no subsolo'. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly explanou que 

426 	nas simulações feitas por eles, a altura utilizada foi com dois pavimentós, porém, acrescentou 

427 que o fato é não impedir que possam colocar um eventual 3° pavimento ou mais, sem 

428 	extrapolar a altura, mantendo o limites dos afastamentos, mantendo todo o regramento que 

429 	está sendo definido. Reforçou que não encontram sentido em limitar aos dois pavimentos. O 

430 Representante João Gilberto de Carvalho Accioly refutou que se conseguir uma solução 

431 	arquitetônica que respeite afastamento, a altura e os demais parâmetros, e que seja possível 

432 	colocar um 3° pavimento de garagem não teria problema não computar, podendo ter um 3° ou 

433 	eventualmente até um 4° pavimento de garagem, ficando dentro do limite dos 12 metros. A 

434 Diretora Tatianne da S. Paz explicou alguns aspectos, em que fizeram a simulação e a 

435 	modelagem, onde se verificou que a quantidade de vagas exigidas, pode ser acomodar nos 

436 dois pavimentos. O Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior contestou que 

437 	não está havendo beneficio, ao contrário, está penalizando. Acrescentou que o beneficio seria 

438 	se ao fazer no subsolo possa ter direito a mais vagas. Reforçou que o que está sendo pedindo é 

439 	que flexibilizem, pois existem casos que não têm possibilidade de fazer para baixo, e explicou 

440 	que apenas irá subir nos casos em que realmente não tem condições. A Subsecretária Cláudia 

441 	Varizo Cavalcante explanou que o que deve ser observado é o potencial da fórmula que foi 

442 	dada em relação aos lotes, pois não ocorrendo essa necessidade, mais do que dois pavimentos 

443 para o coeficiente não há problema. Retomou a leitura dos parâmetros que dizem que os 

444 máximos são pela interdependência, para não extrapolar ao ofertar mais vagas, reforçou a 

445 necessidade de estar tudo muito amarrado para que não seja depois uma imposição. O 

446 	Representante João Gilberto de Carvalho Accioly concordou que a amarração é importante, 

447 	porém que deve dar o mínimo de liberdade para o arquiteto poder projetar, para não correr o 

448 risco de transformar lote em projeção. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante deu 
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449 	prosseguimento a leitura dos itens. Destacou que, quanto as alturas das edificações, a questão 

450 	da cota de soleira está agora como um critério na tabela de parâmetros, que está vinculado à 

451 	altura, portanto, não vê a possibilidade de uma revisão, pois seria uma revisão no parâmetro 

452 	que está definido na Lei. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly relembrou 

453 	que foi discutido com a equipe da topografia situações em que o levantamento cadastral de 

454 topografia era diferente da realidade existente no local, o que gerou dúvida de como 

455 	enquadrar, e sem saber como resolver a situação, infoimou que aventaram a possibilidade do 

456 interessado apresentar topografia em alguns casos excepcionais. Complementou que no 

457 Código de Edificações essa situação está mais flexível. A Servidora Renata Marchini 

458 Loureiro explicou que o Código de Edificações trata de outra coisa, diz como será feita a 

459 	apresentação da altimetria. E na situação apresentada irá dizer onde a altimetria deve ser 

460 	encontrada. Relembrou que haviam discutido três.critérios, que iria ser o SICAD em I para 2 

461 mil. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly complementou que quando 

462 definiram a altimetria usaram um critério de dimensão de lote ou dimensão de testada, e 

463 	solicitaram que não usem, por exemplo, o critério do Inciso III, e use do Inciso I, que 

464 	possivelmente tornará mais razoável. A Servidora Renata Marchini Loureiro ressaltou que 

465 	isso é o que já acontece atualmente com as NGB's, acrescentou que é o que mais gera 

466 	confusão nas cidades, pois as pessoas entendem que aquilo não é um parâmetro da norma, e 

467 	acabam mudando. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante questionou que na situação 

468 	atual, em que a cota de soleira é referência para a altura, e há o limite máximo da edificação, 

469 	qual seria a forma de dizer isso, se seria enterrar ou semienterrar, e o pavimento que está na 

470 frente não tem qualquer relação coma cota de soleira. A Servidora Renata Marchini 

471 Loureiro complementou que o subsolo, eventualmente, por causa da definição da cota de 

472 	soleira aflorar, que é positivo, que tenha atividade, pois na configuração da cidade, ao invés 

473 	de ficar um paredão de garagem, às vezes é usado para loja. O Representante João Gilberto 

474 	de Carvalho Accioly destacou que não foi colocado que o subsolo tem que haver atividade 

475 quando aflorar, que não está escrito em lugar nenhum. A Servidora Renata Marchini 

476 Loureiro esclareceu que no térreo, pela topografia, é mais vantajoso usar um pedaço do 

477 	térreo e um pedaço do subsolo do que um térreo inteiro com loja, podendo usar uma parte do 

478 térreo que não configura com o logradouro, usando-o para garagem, e o subsolo que seria  
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479 	usado para garagem, e !corno está voltado para a calçada, seria usado como loja. A 

480 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou que o CSIIR diz que, sendo 

481 obrigatório o uso não residencial &proibido o uso residencial voltado para o logradouro 

482 	público, portanto, não à mais térreo. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly 

483 	explicoU que estavam tentando imaginar o problema acontecendo, e pensar em uma solução 

484 	simples, como um parágrafo que poderia acomodar alguma situação eventual. A Subsecretária 

485 Cláudia Varizo Cavalcante acrescentou, que em relação aos critérios definidos pela Lei é 

486 	complicado definir critérios e perinitir a alteração do que está no quadro de parâmetros. 

487 	Acrescentou que o critério é o ponto médio da testada frontal. E a forma de obter é que o 
• 

488 órgão responsável pela aprovação fornece a cota baseada nas curvas de nível da planta 

489 SICAD cadastral. A SerVidora Renata Marchini Loureiro rememorou uma discussão de 

490 	colocar o que pode ser feito se o levantamento topográfico tiver conflito com o SICAD. A 

491 Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou que pode ser utilizado 

492 	levantamento topográfico ou outro método para obtenção da medida do perfil natural, nas 

493 	áreas não contempladas,  pelas plantas SICAD e escala cadastral. Acrescentou que vão 

494 	verificar a questão de como obter os critérios, se será preciso fazer algum ajuste. O 

495 	Representante João Gilberto de Carvalho Accioly explanou que tentou imaginar a limitação 

496 	do número de pavimentos para cima do térreo com garagem, pois terá problemas, porque 

497 	teoricamente o segundo pavimento seria o térreo ou seria até abaixo do térreo, que gerariam 

498 	situações contestáveis. Acrescentou que preferencialmente estão colocando pela testada do 

499 	lote. A Servidora Renata Marchini Loureiro explicou que isso ocorre porque a maioria dos 

500 	lotes é pequeno, inclusive os de residência. Informou que tem como fazer uma análise e ver 

501 	onde essas cotas estão definidas, fazendo a espacialização no mapa e ver onde eles ocorrem. 

502 	O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly reforçou que as situações apresentadas 

503 podem gerar algum conflito. Após breve discussão, a Subsecretária Cláudia Varizo 

504 	Cavalcante destacou que-no § 2°, a taxa de permeabilidade definida para o lote pode ser 

505 	atendida parcialmente por meio da instalação de sistema de infiltração artificial, conforme 

506 	Legislação especifica. 3. Assuntos Gerais. Confirmou a próxima reunião, 04/08/2017 — sexta- 

507 	feira, às 9h. Item 4. Encerramento. Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi 

508 encerrada

t. 
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