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1 	Às nove horas do décimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, no SCS, 

	

2 	Quadra 06, Bloco A, 20  Andar, Sala de Reuniões — Edificio Sede da SEGETH, foi aberta a 42' 

	

3 	Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS, pela 

	

4 	Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST, Cláudia Varizo Cavalcante, contando com a presença de 

	

5 	membros representantes da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento 

	

6 	Territorial e Metropolitano do Distrito Federal — CCPPTM/DF e do Conselho de Planejamento , 

	

7 	Territorial e Urbano — CONPLAN, bem como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão 

	

8 	Urbana — SUGEST/SEGETH, instituído com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei 

	

9 	Complementar, que dispõe sobre a LUOS. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A 

	

10 	lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: •1.1; - — 

	

11 	Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Apreciação e Aprovação das Atas da 3P, 32  Reunião, r: .-- 
... 

	

12 	realizadas nos dias 17/08 e 23/08/2017, respectivamente. 1.4. Continuidade ao debate do Projeto de 

	

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

	

14 	Passou prontamente ao Item I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: A Subsecretária Cláudia 

	

15 	Varizo Cavalcante deu por aberta a seção saudando a todos. Prosseguiu ao Subitem 1.2. Informes: I) 

	

16 	Informou que a reunião dará continuidade ao debate entorno do Projeto de Lei Complementar, que foi 

	

17 	submetido à 3a Audiência Pública da LUOS, complementou que estão debatendo, buscando 

	

18 	contribuições e aperfeiçoando o Projeto de Lei para encaminhamento ao Governador e a Câmara 

	

19 	Legislativa para apreciação da matéria. II) Quanto a aprovação das atas, informou que aguardaria até o 

	

20 	final da reunião para receber contribuições para que possam apreciá-las. III) Esclareceu que estão 

	

21 	finalizando os mapas e as tabelas para identificação de onde ocorreu algum decréscimo de potencial 

	

22 	construtivo básico e máximo, para que possam fazer o debate, bem como de outras questões mais 

	

23 	especificas com relação à tabela de parâmetros, marcando a reunião para a próxima quarta-feira. 

	

24 	Prosseguiu ao Subitem 1.4. Continuidade ao debate do Projeto de Lei Complementar da Lei de Uso e 

	

25 	Ocupação do Solo — LUOS: Retomando o Titulo V das Disposições Finais e Transitórias. Relembrou 

	

26 	que na reunião anterior, na revisão de todo o Projeto de Lei, foi feito um comentário sobre os critérios 

	

27 	do Art. 96, antigo Art. 101, que dispunha que era permitida a autorização do funcionamento de 

	

28 	atividades econômicas em lotes das UOS RE I e RE II, que trata de garantir segurança para atividades 

	

29 	que obtiveram aprovação do Poder Público para sua implantação com base em legislação que foi 

	

30 	decretada inconstitucional posteriormente, perdendo a segurança jurídica com representação a t 
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31 	permissão. Informou que as observaçõesobservações 'feitas foram no sentido de qiee seriam necessários mais 	4 

• 1 	 . 
32 	esclarecimentos com relação aos Critérios e que estavam misturando questões,passadas com questões . 	 e 	• • ,5  
33 4  futuras para tal atividade, Mantiveram os critérios, porém Riram separados: O Representante Sigefredo 

34 	Nogueira de Vasconcelos, ASSIMG/DF, questionou quanto ás pessoas que fazem parte da associação 

35 	do Park Way e Lago-se foram contra a tal decisão. A Subsecretária Cláudia Variz° Caçalcantc 

36 	explicou que há um posicionamento muito diversificado da comunidade em relação às atividades, 

37 	porém, entendem que deveria ser mantida a condição, e apenas para os que forem mudar de atividade, 

38 	e que 'não há possibilidade de transformar o licenciamento de 'determinada atividade em outra, 

39 	perdendo a essa condição'especifica. Passou ao Art. 97: É garantida a instalação e fuhcionamento do 

40 	uso ou atividade que tenham sido permitidos para o lote ou projeção com base na em legislação 

41 	vigente em vigor imediatamente anteriormente a publieação desta Lei Complementar e que tenham se 

42 	tornado não permitidol, nos seguintes casos de: 1— requerimento de renovação (14 licenciamento de 

43 	atividades económicas, decorrente de ato administrativo Janda; 11 — pedido de solicitação de 

44 	licenciamento de atividade económica protocolado anteriormente à publicação desta Lei 

45 	Complementar. Registrou a presença do Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território c 

46 	Habitação, Thiago Teixeira de Andrade e do Secretário Adjunto de Estado da Secretaria de Estado de 

47 	Gestão do Território e Habitação, Luiz Otavio Alves Rodrigues. O Representante João de Carvalho • 

48 	Accioly, Sinduscon/DF, apresentou a sugestão de ao invés de colocar os incisos diretamente no artigo, 

49 	foi sugerido um parágrafo para o artigo com o texto: a hipótese prevista no cama deste artigo aplicar- 
* 

50 	se-á as seguintes situações, e posteriormente os incisos. Destacou o Art. 98: É garantida a renovação 

51 	do licenciamento de atividades econômicas que tenham licença válida na data da publicação desta 

52 	Lei Complementar, cujo uso ou atividades tenham se tornado não permitidos. O Secretário Thiago 

53 	Teixeira de Andrade explanou que a única diferença é que estava: "é garantida a instalação e 

54 	funcionamento do uso ou atividades permitidas para o lote", mudando para "que tenham sido 

55 	permitidas para o lote". O Representante João de Carvalho Accioly informou que iria enviar as 

56 	propostas da Senhora Vera Amorelli por e-mail para serem analisadas. O Secretário Thiago Teixeira 

57 	de Andrade questionou porque não estaria englobado pelo capta e pelos incisos. Após debate, o 

58 	Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues sugeriu que sejam dois artigos, um que fale sobre a 

59 	instalação c o outro da continuidade. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade corroborou com a 

60 	sugestão, acrescentou que na continuidade poderia dispor que teria o direito de renovação mantido. 

61 	Passou a leitura do Art. 98, não houve adendos. Quanto ao Art. 99, a Coordenadora de Gestão Urbana 

62 	da Segeth, Gisele Arrobas Mancini trouxe a redação do tratamento dado ao sistema viário pela 

63 	Segeth: que nos casos de processo cm trâmite antes da vigência do presente Decreto;  e que esteja em 
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64 	andamento nos órgãos e entidades do Distrito Federal, o seu interessado tem o prazo improrrogável de 

65 um determinado tempo para formalização de eventual opção pela incidência da normativa anterior 

66 	caso entenda mais benéfico. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que copiasse a 

67 	redação e se concentrassem na criação do novo, onde dá o direito de se manifestar no ato do pedido, 

68 	evitando o retomo do processo. O Representante João de Carvalho Accioly destacou a questão e 

69 	aprovação de as built, sugerindo que deve ser mencionado. Realçou o § 2°, com relação à ODIR e 

70 	ONALT, e as eventuais perdas de potencial construtivo, sugerindo que fosse desmembrado e melhor 

71 	estudado. Explicou a diferença entre os lotes novos e.  os já comercializados, acrescentou que o tempo 

72 	de transitoriedade deve variar. A Coordenadora Gisele Arrobas Manchil explicou que devesse levar 

73 	em conta, inclusive a outorga da legislação vigente, pagando com base no normativo, de acordo com o 

74 	prazo da transição. O Representante João de Carvalho Accioly destacou que o prazo de dois anos 

75 	para um licenciamento novo, em conjunto com questões de parâmetros urbanísticos, bem como o 

76 	coeficiente, é normal, porém a ODIR é o valor pago pelo lote. A Coordenadora Gisele Arrobas 

77 	Manchil discordou, explanou que se trata da diferença do potencial construtivo. O Secretário Thiago 

78 	Teixeira de Andrade explanou que como transitoriedade foi discutido, para em um artigo separado, a 

79 	questão de fazer uma progressão da ODIR até atingir os seus tetos. O Representante João de 

80 	Carvalho Accioly concordou que a progressão também seria razoável, e reforçou que o prazo de dois 

81 	anos para a ODIR é pouco, ressaltando a opção de uma transitoriedade mais dilatada para se aplicar a 

82 	ODIR do modo como é atualmente, e ir aumentando aos poucos. De forma concreta, propôs aumentar 

83 	a transitoriedade da ODIR para três anos, e ir subindo de forma escalonada, deixando previsto na Lei 

84 que há a permissão pagar a ODIR sem nem estar com o projeto aprovado. O Secretário Thiago 

85 	Teixeira de Andrade explanou que pode haver empecilho do ponto de vista jurídico, pois já é 

86 	definido na ODIR que dispõe em que momento é pago, como é parcelado. Explicou que os que já 

87 	estão em tramitação tem um em prazo para movimentar tal processo, pagando a ODIR 0.2, e os novos 

88 	obedecem à tabela de escalonamento. O Representante, Antônio Batista de Moraes, Astrarsama/DF, 

89 	questionou se o prazo também valeria para a cobrança da ODIR e para terrenos novos. O Secretário 

90 	Thiago Teixeira de Andrade respondeu positivamente. Acrescentou que nos PDL's os parâmetros 

91 	são mais abertos. O Diretor de UTP's Oeste e Sul da Segeth, Márcio Brito Silva Ferreira 

92 	acrescentou que os parâmetros da LUOS facilitariam para a análise, pois são mais claros. O 

93 	Representante João de Carvalho Accioly corroborou, acrescentou que facilitaria tanto para análise, 

94 	como para a execução, pois nos outros parâmetros há evolução em simplificação e padronização, se 

95 	tomado mais claro para o analista. O Representante Francisco das Chagas Leitão, Agefis, explanou 

96 	que não há um quadro como todo tipo de situação que possa vir a ocorrer, porém, já ha salva 	da 
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97 	para garantir que situações sui generis sejam contempladas. O Secretário Thiago Teixeira de 

	

98 	Andrade respondeu que na verdade, não há em lugar nenhum' no texto o não prejuízo. A 

	

99 	Coordenadora Gisele Arrobas Mandiú expôs que o prazo de transição é o não prejuízo, uma que há 

	

100 	o prazo para que possa entrar, fazendo a opção por uma regra ou pela outra. O Representante Antônio 

	

101 	Batista de Moraes alegou que não pode mudar a legislação de tributação, e é obrigação que haja a 

102 informação. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explanou que ODIR e ONALT não são 

	

103 	tributos, pois não e obrigatório, e que na verdade se trata de uma compra. Após debate, o Diretor 

	

104 	Márcio Brito Silva Ferreira expôs que se operassem apenas pelo coeficiente a LUOS também se 

	

105 	fortaleceria, pois, todos os outros parâmetros  seriam analisados, não apenas o coeficiente. Passou a 

	

106 	releitura do Art. 99 para fmalização: Os interessados com processos de licenciamento de edificações 

	

107 	em trâmite antes da vigência desta Lei Complementar podem optar, no prazo improrrogável de até 2 

	

108 	anos, pela legislação que estabeleça os parâmetros de uso e ocupação do solo do lote ou projeção 

	

109 	vigente anteriormente e pelo coeficiente de ajuste "Y" definido para •  cálculo da contrapartida da 

	

110 	Outorga do Direito de Construir — ODIR O parágrafo único: A não manifestação formal de opção 

	

111 	pelo uso das regras e parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo vigentes anteriormente a 

	

112 	publicação desta Lei Complementar constitui concordância tácita sobre a aplicação das regras e 

	

113 	parâmetros urbanísticos estabelecidos nesta Lei Complementar. Prosseguiu ao Art. 100, deixando 

	

114 	claro que estão separando os que têm tramitação e os que são novos a partir do prazo de três anos: Nas 

	

115 	solicitações de licenciamento de edificações protocoladas anteriormente ou em até 3 anos a partir da 

	

116 	publicação desta Lei Complementar, o interessado pode optar pelos coeficientes de aproveitamento 

	

117 	básico e máximo definidos na Lei Complementar n° 803, de 25 de abril de 2009 que aprova o PDOT 

	

118 	ou nas normas de uso e ocupação do solo, nos casos não definidos naquela Lei Complementares. Com  

	

119 	a sugestão dada pelo Representante Francisco das Chagas Leitão de citar o número da Lei do PDOT. 

120 A servidora da Sugest/Segeth Maria Del Consuelo Lemos, SUGEST, questionou se a questão 

	

121 	abrange a interpretação sobre a aplicação do PDOT. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

	

122 	explanou que a questão levantada pela servidora Maria Del Consuelo trata de situações em que não se 

	

123 	conseguia alcançar o parâmetro definido pelo PDOT em função dos outros parâmetros. Informou que 

	

124 	vão colocar a regra geral de que deverão ser atendidos os demais parâmetros, o dá cobertura à questão 

	

125 	na Lei. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu retirar a palavra compatibilização. O 

	

126 	Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano — Suplan/Segeth, Vicente Correia Lima Neto, 

	

127 	explanou que uma vez pode-se optar pelo coeficiente, e de todos os demais é válido o da LUOS, 

	

128 	sugeriu a redação: a opção que se refere ao caput implica na observância dos demais parâmetros da 

	

129 	LUOS. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu em vez de "observância" seja "utiliza 
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130 	Passou-se a discussão da ODIR no Art. 101. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

131 	esclareceu que a LUOS está definindo o que entende como coeficiente para a ODIR, dispondo que são 

132 	tais coeficientes, e que eles têm um determinado escalonamento, dando uma nova ordem ao 

133 	escalonamento de ODIR. Enfatizou que se deve definir o coeficiente previsto para o escalonamento. A 

134 	Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante complementou que foi finalizada a tabela de 0.2 a 1, e que 

135 	houve o debate sobre a questão dos usos, em que optou pela retirada do parâmetro especifico quando 

136 	fosse determinado uso. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto esclareceu que o parâmetro 

137 	específico segue uma lógica de uma intenção que em determinado conjunto de usos seja 

138 	prioritariamente dado o incentivo para promoção do uso misto, em que pagaria um pouco mais caro se 

139 	fosse exclusivamente o uso multifamiliar. O Secretario Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

140 	acrescentou que se for o caso pode ser colocado na outorga de ONALT algo para fazer tal ajuste. O 

141 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto reafirmou que se a intenção é incentivar o uso residencial, 

142 	há dois instrumentos, um já está sendo isentado, porém, ainda é optativo, que dá o direito ao 

143 	proprietário de fazê-lo pagando por isso, e que o que está sendo feito é agregar um instrumento para 

144 	incentivar que ele faça o mesmo, e que não está gerando confusão de instrumentos. O Secretário 

145 	Thiago Teixeira de Andrade explanou que as leis especificas dispõem claramente do que se trata, e a 

146 	intenção da proposta do Subsecretário Vicente Correia Lima Neto é captar mais-valia, acatar com 

147 ODIR de um processo que é alteração de uso. O Representante Francisco das Chagas Leitão 

148 	enfatizou que em áreas específicas isenta-se a ONALT, deixando claro que é no instrumento de 

149 	alteração de uso, e que a ODIR regulamenta uso e a ODIR regulamenta potencial, não podendo 

150 	confundir as duas. O Representante João de Carvalho Accioly destacou que se deve discutir como 

151 	será a aplicação nos novos parcelamentos, depois a questão do escalonamento, e se será aplicado de 

152 	forma diferenciada nos lotes comercializados pela Terracap. O Secretário Thiago Teixeira de 

153 	Andrade destacou que não se deve colocar na Lei de Uso e Ocupação de Solo uma questão comercial, 

154 	e que têm que se pensar os problemas encontrando solução na LUOS. O Secretário Adjunto Luiz 

155 	Otavio Alves Rodrigues sugeriu que pode se fazer o 0.2 dois anos e, após isso, anualmente, se faz o 

156 	escalonamento. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade acrescentou que se for anualmente, em 

157 	quatro anos chegaria ao potencial máximo, ou para não ficar incompatível com o Art. 100, no terceiro 

158 	ano. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante questionou se não seria muito tempo, pois a regra 

159 	do escalonamento valeria para todas as situações novas, quem usa ou não a LUOS, pois é uma regra 

160 	de acomodação. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que em três anos é 0.2, três 

161 	anos e um dia é 0.4, quatro anos e um dia é 0.6, cinco anos e um dia é 0.8, e no seis anos e um dia é 

162 	1.0, O Representante Antônio Batista de Moraes acrescentou que não há um prazo específico para 
5 
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163 	ser aprovado o projeto. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que nesse caso 

164 	mencionado foi deixado para última hora, e que o principio da ODIR é o ato do licenciamento, não 

165 	podendo criar regra de protocolo para garantir o pagaMento de ODIR. Destacou que o prazo de seis 

166 	meses sugerido pelo Representante Antônio Batista de Moraes para aprovação dos projetos é 

167 	inviável, pois há exigências que estão sendo cumpridas há oito meses. O Representante Antônio 

168 	Batista de Moraes insistiu que em tal caso, três anos é um prazo curto. O Representante João de 

169 	Carvalho Accioly destacou que é pouco apenas para os lotes comprados recentemente, lotes antigos é 

170 	um prazo razoável. A Subsecretária Cláudia Variz° Cavalcante destacou que não importa quando foi 

171 	feita a compra, pois a questão que está sendo tratada é que ela faça o empreendimento, ou seja, fazer o 

172 	projeto, entrar e empreender. O Representante Antônio Batista de Moraes questionou quais regiões 

173 	permaneceram 0.2. A Coordenadora Gisele Arrobas Mancini respondeu que é o Varjão, Paranoá e 

174 	Estrutural e SUA. O Secretario Thiago Teixeira de Andrade acrescentou que como o critério 

175 	utilizado foi o WS, de vulnerabilidade social, não é destituído de sentido, pois é trabalho, emprego e 

176 	renda. O Representante João de Carvalho Accioly enfatizou que a proposta de um prazo de três anos 

177 	e após o escalonamento é razoável, e que irá debatê-la com seus pares. O Secretário Thiago Teixeira 

178 	de Andrade passou a construção da proposta de texto. Passou ao Art. 102. Ficam autorizadas a 

179 	desafetação e a alteração de UOS, para fins de regularização urbanística e fimdiária de ocupação 

180 	existente, na data de publicação desta Lei Complementar, dos lotes que estão classificados como UOS 

181 	Inst EP, desde que sua viabilidade seja comprovada por meio de estudo urbanístico, para os seguintes 

182 	lotes: definidos nos incisos. O Secretario Thiago Teixeira de Andrade passou ao Capítulo II das 

183 	Disposições Transitórias. Art. 103. Devem constar, nos Editais de Licitações de Imóveis da 

184 	TERRACAP, os usos e os parâmetros urbanísticos aplicáveis aos imóveis a serem alienados, de 

185 	acordo com o constante nesta Lei Complementar e o indicativo de cobrança de ODIR e ONALT, a ser 

186 	paga pelo adquirente do imóvel. Acrescentou que é uma obrigação em que não há problema ser 

187 	repassada à Terracap. O antigo Art. 148 foi suprimido. Com  o comentário de que houve a sugestão de 

188 	retirada, pois a LUOS já exige a apresentação de projeto em adequação à metodologia da LUOS. Art. 

189 	106. O Poder Executivo deve promover controle, monitoramento e fiscalização do uso e ocupação do 

190 	solo definidos por esta LUOS, nos termos do art. 245 do PDOT. Parágrafo único. Os programas, 

191 	planos de ação e procedimentos para a implementação do caput devem ser definidos pelos órgãos do 

192 	Distrito Federal, no âmbito de suas competências. Art. 107. A participação da sociedade é garantida 

193 	no acompanhamento desta Lei Complementar por intermédio dos Conselhos Locais de Planejamento 

194 	Territorial e Urbano, dos Conselhos das Unidades de Planejamento Territorial do Distrito Federal, do 

195 	CONPLAN e da Conferência das Cidades. Com  o questionamento de inclusão da conferência das 
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196 	Cidades, ou inserir demais instrumentos de participação. Passou ao Art. 108. Ficam revogadas todas 

197 	as disposições em contrário à presente Lei Complementar, inclusive legislação especial, que trate do 

198 	uso e ocupação do solo na área de abrangência desta LUOS. Ficam expressamente revogados: I — os 

199 	Planos Diretores Locais, exceto nas matérias e áreas que são definidas no PDOT como objeto de Plano 

200 	de Desenvolvimento Local; II — as Planilhas de Parâmetros Urbanísticos — PUIR, utilizadas nos locais 

201 	que já dispunham de Planos Diretores Locais; III — o Código de Edificações de Brasília, aprovado pelo 

202 	Decreto "N" n° 596, de 08 de março de 1967, naquilo que contlita como disposto nesta LUOS e no 

203 	concernente as normas de zoneamento, setorização, uso ou ocupação do solo; IV — o Código de 

204 	Edificações das Cidades Satélites, aprovado pelo Decreto n° 944, de 14 de fevereiro de 1969, naquilo 

205 	que confiita com o disposto nesta LUOS e no concernente as normas de zoneamento, uso ou ocupação 

206 	do solo; V — o Código de Edificações de Brasília, aprovado pelo Decreto n° 13.059, de 08 de março de 

207 	1991 e ratificado pelo Decreto n° 16.677, de 24 de julho de 1996, naquilo que conflita com o disposto 

208 	nesta LUOS e no concernente as normas de zoneamento, setorização, uso ou ocupação do solo, em 

209 	especial à Tabela de Classificação de Atividades constante do mesmo; VI — as normas e dispositivos-  = 

210 	contidos no Código de Edificações do Distrito Federal, aprovado pela Lei n° 2.105 de 02 de julho de.  

211 	1998, e em sua regulamentação, que abranjam temas de competência desta LUOS; VII — as Normas de 

212 	Edificação, Uso e Gabarito — NGB, bem como quaisquer outras normas que tratem do uso e ocupação 

213 	do solo que se refiram as áreas de abrangência da LUOS; § 2° Excetuam-se do disposto no caput deste 

214 	artigo: I — as seguintes normas referentes às diretrizes e procedimentos relativos à instituição de 

215 	Condomínio Urbanístico, até a regulamentação da matéria, a Subsecretária Cláudia Varizo 

216 Cavalcante explanou que irão colocar a localidade referente a cada NGB. XI — as Normas de 

217 	Edificação Uso e Gabarito — NGB, os Projetos de Urbanismo — URB e Memoriais Descritivos — MDE 

218 	dos parcelamentos aprovados e registrados que não constam dos Anexos desta Lei Complementar. § 30 

219 	As normas urbanísticas citadas no inciso XI do §2° ficam vigentes ate a compatibilização prevista no § 

220 	1° do art. 101. § 4° Continua em vigor o constante nas Plantas de Urbanismo — URB e Memoriais 

221 	Descritivos — MDE que não se refira a uso do solo e índices urbanisticos, os quais passam a ser 

222 	definidos por esta Lei Complementar. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade deu continuidade: a 

223 	LUOS pode ser revisada a cada cinco anos. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explanou 

224 	que o prazo foi para audiência pública, e questionou se deveriam colocar um prazo maior. A 

225 	Coordenadora Gisele Arrobas Mancini sugeriu estabelecer a vigência de dez anos, podendo ser 

226 	revisada a cada cinco anos. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues sugeriu retirar o 

227 	termo vigência. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade sugeriu que possa ser revisada a cada 

228 	cinco anos, devendo passar por um processo de revisão profundo a cada dez. O Secretário Adjunto 
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229 	Luiz Otavio Alves Rodrigues sugeriu que'poderia se-r:a Cada cinco anos, e obrigatório a Cada dez 
1-1 	 I 

230 	anos. O Representante Antônio Batista de Moraes concoi:dou; acrescentando que a vacância não 
, 	t 	 t 

^ 231 	seria tão grande. Prosseguiu ao Subitem 2. Assuntos Gerais: A Subsecretária Cláudia Variz° 

232 	Cavalcante explicou que ha urna reunião sobre a questão dos coeficientes. O Secretário Thiago 

233 	Teixeira de Andrade acrescentou que não será debatido mais o texto da LUOS, e sim a tabela dos 

234 	índices. Complementou que o Goverrkdor irá presidir a reunião no Palácio do 	no dia 28 de 

235 	setembro. O Representante João de Canalha Accioly questionou se o CONPLAN terá que aprovar o 

236 	texto da LUOS. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues respondeu positivainente, e que 

237 	deve haver um relator. O Representante Antônio Batista de Moraes questionou a parte técnica da 

238 	Segeth irá elaborar o relato. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade afirmou e decidindo 

239 	posteriorrnente que irá vocalizar no dia da reunião final. O Representante Antônio Batista de Moraes 

240 	sugeriu que eles poderiam elaborar uma minuta e circulá-la para obter contribuições. O Diretor 

241 	Márcio Brito Silva Ferreira questionou sobre a RE I e RE II, pois ainda tinha que debater com o 

242 	governador sobre a questão: 0.beéretario Thiago Teixeira de Andrade respondeu que é uma questão 

243 	que vai debater com o Governador, informando que ele se comprometeu de ir ao Lago Norte 

244 	pessoalmente, para levar ai decisão final. Item 3. Encerramento. Não havendo mais discussões e 

245 	debates, a reunião foi encerrada. 	 • 

THIAGO TEI IRA or: RADE 
Secretário de Estado de Gestão do Território Habitação — SEGETH 

CLÁUD ARMO CAVALCANTE 
Subsecretária de Gestão Urbana SUGEST 
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