
Nº RA Sugestão Tema Resposta

1 GAMA

Por meio deste, vimos respeitosamente dirigirmo-nos à Vossa Excelência, pleiteando que seja dado tratamento à questão do cercamento dos Condomínios do Setor Central do Gama, 
quadras 55, 55/56 e 56, que devido inércia do Estado, em especial do poder executivo, gerou lacuna legislativa, que tem trazido desconforto, insegurança e prejuízos à nossa comunidade. A 
cada dia temos sido surpreendidos por autuações e intimações demolitórias por parte da AGEFIS, o que poderia ser resolvido caso houvesse o agir político do Governo de Brasília no sentido 
de enviar projeto que contemple nossa situação, regulamentando os cercamentos. Faz-se oportuno trazer à memória, que quando foi estabelecido o cercamento das áreas citadas, foi feito 
de acordo com a Lei N°1.063/96. Tendo ainda sido emitido parecer pela PGDF no 065/2009 PROMAI/PGDF concluindo que as ocupações anteriores à decisão proferida na ADI no 
2005.00.2.010070-1 que jugou inconstitucional a Lei 1063/96 têm respaldo legal. Já tivemos no ordenamento leis que resolviam o pleito, mas foram declaradas inconstitucionais por vício de 
origem, em que pese tal lei ter de ser proposta pelo executivo. A exigência de a lei ter que ser proposta pelo executivo reforça ainda mais a incoerência de sermos autuados pelos órgãos e 
agências do mesmo executivo que não resolve a questão e acaba por impor prejuízos pela sua omissão. O TCDF já encaminhou decisão (2208/2014) solicitando à Administração Regional do 
Gama e à Coordenadoria das Cidades que informassem se existiam projetos governamentais para utilização das áreas ocupadas pelos condomínios e se havia algum impedimento para a 
concessão de uso da referida área. Pelo que se pode depreender, o douto Tribunal entende que para se fazer cessar as investidas contra os condomínios basta haver projeto governamental 
para resolução da questão e, no outro quesito, não temos conhecimento de que se tenha apresentado nenhum impedimento para tal. A própria AGEFIS – Agência de Fiscalização do DF – já 
apresentou contrarrazões em ofício no 3089/2016 ao TCDF fazendo alusão a minuta de Projeto de Lei Complementar 35/2015 referente à permissão de uso e sugeriu que a SEGETH fosse 
questionada a respeito do andamento da regularização da questão em tela. Importante ressaltar que há projeto nessa Secretaria de Habitação que objetiva tratar este assunto senão 
similares, cabendo portanto os ajustes necessários para por fim à cansativa jornada a que temos sido submetidos. Não podemos deixar de mencionar ainda, indicação de PLC de autoria do 
Deputado Chico Leite, encaminhada ao Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, que busca dar tratativa e resolver a questão. Em momento oportuno participamos da Audiência 
pública sobre a LUOS que ocorreu em Taguatinga verbalizando o nosso pleito sem deixar de registrá-lo no sistema da SEGETH. Depois disso, talvez por excesso de cuidado, ainda enviamos e-
mail para esta secretaria dando conhecimento do nosso pleito, de que já havíamos tido reunião com o Secretário desta pasta e clamando por solução.                         Por fim, pugnamos pela 
resolução satisfatória e definitiva, com a manutenção e regulamentação dos cercamentos, a fim de dar cabo a essa incômoda situação que tem impactado toda uma comunidade ao longo do 
tempo. Pleiteamos ainda, que as dívidas, multas etc, originadas por conta desses mesmos cercamentos, sejam anistiadas. Pelo acima exposto, pode-se ver que nossa demanda é legítima e 
republicana, e que tem sido objeto de discussão cotidiana com vistas a resolver a situação, não podendo ser objeto de outro entendimento que não seja o de regularização por parte do atual 
Governo. Cristiano Severo - Representante dos Síndicos.

Ocupação de Área 
Pública

A Luos não trata de ocupações em área pública

2 Lago Norte

Sou moradora do lago norte e não aceito,mais comércio no lago norte. É uma área residencial e preservação ecológica,tem que continuar sendo, Não aceito está lei de ocupação do 
comercio.

Uso do Solo

A proposta final da LUOS prevê a UOS RE 1 - Residencial Exclusivo para os 
lotes do SHIN, onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na 

categoria habitação unifamiliar. As áreas comerciais são as previstas no 
canteiro central da EPPN e no Centro de Atividades.

3 Cruzeiro

Região do Cruzeiro Velho, com as áreas feito puxadinhos onde os moradores estacionam os carros.Deve ser permitido a utilização das áreas como já foi proposto para que os maradores 
guardem os carros. Isso evitaria os carros nas ruas bem como redução dos índices de criminalidade, pois dificultaria a ação dos meliantes em roubar carro, entrar nas residências, etc.Outra 
vantagem é que o governo poderia cobrar por utilização das áreas.Tornar a utilização dos puxadinhos no Cruzeiro Velho legal.

Ocupação de Área 
Pública

A LUOS não abrange a Região Administrativa do Cruzeiro - RA XI a qual será 
tratada no âmbito do PPCUB 

4 Lago Norte

Venho pedir que considerem o artigo 3o da LUOS. Tendo em vista a atual situação da orla do lago, que é mantida e preservada pelos moradores e que mesmo assim sofre com a poluição, é 
de se esperar que a ocupação de áreas próximas por comércios tesas venha a piorar a situação do lago, do meio ambiente, e consequentemente, a vida dos moradoress do Lago Norte. Além 
disso, o aumento do transito para a região forçaria uma redução da área verde na regiao, que ainda não possui estacionamentos suficientes para acomodar os novos comercios ou linha de 
metrô, que facilitaria transito para a região e não saturasse os poucos e infrequentes ônibus que atendem o Lago Norte. Tudo isso, novamente, prejudicaria a fauna e a flora do Lago Norte e 
a qualidade de vida dos moradores e frequentadores. O Lago Norte é um local tranquilo, onde moradora e frequentadores podem se encontrar com a natureza. É um local silencioso e 
agradável. Seria triste o Lago Norte perdesse todas essas qualidades.

Artigo 3º da LUOS 

A proposta final da LUOS prevê a UOS RE 1 - Residencial Exclusivo para os 
lotes do SHIN, onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na 

categoria habitação unifamiliar. As áreas comerciais são as previstas no 
canteiro central da EPPN e no Centro de Atividades.

5 Lago Norte

O projeto não apresenta a utilização do solo das zonas não construídad. Qual é o planejamento dessas áreas? o projeto está incompleto.Adicionalmente não foi feito um trabalho em 
conjunto com outras secretarias para propor alternativas de mobilidade e segurança.

Geral

O conteúdo e a abrangência da LUOS foi definido no art. 149 da Lei 
Complementar n° 803/2009 - PDOT, abarcando o estabelecimento de 

critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo para  lotes e projeções 
localizados nos parcelamentos urbanos registrados em Cartório de Registro 

de Imóveis  e nos parcelamentos urbanos implantados e aprovados pelo 
Poder Público, na Macrozona Urbana do Distrito Federal.

6 Lago Norte

É inadimissível destinar áreas verdes ou casas de bairros residenciais para o uso comercial. Isso é seria ir contra ao desenvolvimento de uma cidade ecologicamente sustentável. Nas árvores 
do Lago Norte vivem vários aves e até mamíferos em total harmonia com seus habitantes. Noutro ponto. As ruas do Lago Norte são estreitas logo não suportaria o uso comercial de casas, 
Não deixem que desconfigurem um bairro que é sim uma reserva ambiental de BSB. Isso não irá beneficiar ninguém. Vamos preservar o verde. Uso do Solo

A proposta final da LUOS prevê a UOS RE 1 - Residencial Exclusivo para os lotes do 
SHIN, onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na categoria habitação 

unifamiliar.

7 BRAZLANDIA

Alterar a destinação de comercial para residencial da projeção localizada em BRAZLANDIA, localizada no "LOTE DESIGNADO POR COMERCIO, SITUADO NO SETOR TRADICIONAL", tendo em 
vista ser um local de residencias terreas onde a maioria dos moradores não gostariam de edificação comercial tendo em vista a geração de poluição sonora e a perda da tranquilidade do 
bairro.MATRICULA Nº 1677 DO CARTÓRIO DO 9º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF.NGB - 022/2009 - DECRETO 30882/09 Uso do Solo

O referido lote foi criado com uso Comercial e não está ocupado. Dentro da 
metodologia da Luos tais usos foram mantidos, buscando manter o partido 

do projeto de urbanismo original. 

8 LAGO NORTE

Um absurdo implantar LUOS no Lago Norte. Vamos lotar a secretaria de ações Judiciais. Os senhores só trabalharão para respondê-las. O STF os aguarda. Rollemberg nunca mais. E olha que 
eu votei nessa coisa. Mentiroso, sem projeto. Não se elege nem para distrital!

Geral
A elaboração da LUOS decorre de exigência legal decorrente da Lei Orgânica 

do Distrito Federal e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, 
aprovado pela Lei Complementar n° 803/2009.

9 LAGO NORTE Não concordo com a proposta do atual Luos para os Lagos Norte e Sul e Parkway. Geral Obrigado pela participação
10 LAGO NORTE sou contra a presente proposta Geral Obrigado pela participação

11 LAGO NORTE

o articulo 8 define que as áreas R3 são exclusivamente residenciais, não entanto depois diz que serão permitidas atividades regidas pelo MEI nas UOS RE 1, RE 2 e RE 3 podem ser licenciadas 
as atividades econômicas de profissão, arte e ofício, exercidas pelo próprio morador como Microempreendedor Individual – MEI ou profissional autônomo, no âmbito da residência, sem 
entrada independente, desde que: I – não comprometa a segurança da vizinhança; II – não tenha movimento de carga e descarga; III – não gere poluição atmosférica, sonora ou visual; IV – 
não descaracterize a residência; V – não instale elemento de publicidade, propaganda ou engenho publicitário no local voltado para logradouro público; VI – não ocupe área pública; VII – não 
gere impacto na via com aumento de fluxo e estacionamento de veículos. As atividades de profissão, arte e ofício encontram-se especificadas no Anexo I – Tabela de Usos e Atividades. Nas 
UOS RE 2 e RE 3 somente são toleradas as atividades econômicas nas unidades autônomas desde que previamente autorizadas pelas convenções dos respectivos condomínios. O 
licenciamento previsto no §1º deve ser cassado, quando constatado o não cumprimento de qualquer dos requisitos previstosOras bolas, ou é uma área residencial ou é uma área comercial. A 
lista de atividades permitidas pelo regime MEI é imensa e contempla até fábricas. Como isso vai ser regulado? quem vai fiscalizar? http://mei-microempreendedor.com.br/lista-completa-
atividades-mei/OS MORADORES DO LAGO NORTE NÃO ACEITAMOS NENHUMA ATIVIDADE COMERCIAL DENTRO DAS ÁREAS RESIDENCIAIS. SE EXISTEM IRREGULARIDADES ENTÃO 
FISCALIZEM E TIREM-LAS DE LÁ, EM VEZ DE LEGALIZAR O QUE ESTÁ ILEGAL. 

Uso do Solo
A proposta final da LUOS prevê a UOS RE 1 - Residencial Exclusivo para os 

lotes do SHIN, onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na 
categoria habitação unifamiliar.

12 LAGO NORTE

Uma das vantagens de se morar no Lago Norte é exatamente a tranquilidade. Já existe comércio suficiente aqui. Não precisamos de mais. Esse projeto tem como objetivo de arrecadar 
impostos, mas não é afetando a vida dos moradores que são majoritariamente contra essa lei, que se vai resolver os problemas fiscais do GDF.

Uso do Solo

A proposta final da LUOS prevê a UOS RE 1 - Residencial Exclusivo para os 
lotes do SHIN, onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na 

categoria habitação unifamiliar. As áreas comerciais são as previstas no 
canteiro central da EPPN e no Centro de Atividades.

13 LAGO NORTE

Os moradores do Lago Norte enviaram carta a SEGETH, com lista de assinaturas anexa, manifestando a discordância sobre a lei da LUOS proposta. Em resumo os pontos foram os 
seguintes:1) Não admitir que nas residências do Lago Norte possam funcionar empresas, mesma em caráter individual. 2) Não admitir comercio de qualquer natureza na orla do lago3) Não 
permitir novas construções na áreas verdes e que elas permaneçam sem alterações nos formatos que se encontram hoje, especialmente n canteiro central da pista do Lago Norte.4) Não 
criação de outros parques; MOTIVOS: bairro residencial, aumento intenso do fluxo de pessoas e veículos, segurança prejudicada, dificuldade de estacionamentos, prejudicada a limpeza do 
bairro, sustentabilidade do Lago Paranoá.Tudo aqui relatado foi exposto ao GDF nas audiências públicas que foram efetuadas, sem contudo manifestação do Governo.

4 pontos de  
discordância 

contra o Projeto 
de lei da LUOS 

proposta.

A proposta final da LUOS prevê a UOS RE 1 - Residencial Exclusivo para os 
lotes do SHIN, onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na 

categoria habitação unifamiliar. As áreas comerciais são as previstas no 
canteiro central da EPPN e no Centro de Atividades. A LUOS restringe-se aos 
lotes registrados e não trata de qualquer tipo de ocupação de áreas públicas 

tampouco da orla do Lago Paranoá

14 LAGO NORTE

A sugestão é a de que se preserve o Lago Norte na condição atual - Unidades exclusivas .  Preservando suas áreas verdes, fauna e flora existentes. Atualmente temos capivaras, tucanos, 
micos convivendo com harmonia com os habitantes. As áreas verdes tem sido cuidadas.Não há capacidade de fiscalização, há problemas crescentes de segurança, e de oferta de vagas nas 
escolas. Ampliar o trânsito, o número de pessoas tendo acesso ao Lago Norte trará imenso impacto. Trará maior poluição, maior utilização de recursos hídricos e energéticos.O competente e 
abrangente estudo do Plano de Zoneamento, identificou que o Lago Norte não pode ser adensado. Por constituir uma importante área de permeabilidade e para preservar as condições do 
lago paranoa.  Qualquer proposta de alteração das características deve observar o disposto nos estudos e nos anseios da população.O CA foi criado para dar o suporte ao desenvolvimento 
econômico da unidade administrativa. Atualmente conta com diversos edifícios que podem abrigar todo tipo de atividade, quer seja ela  como o pulmão da cidade. Pode-se considerar diante 
de sua área verde preservada, a fauna e a flora que hoje .Existem argumentos suficientes para manter o Lago Norte como o bairro ecológico, preservando a estabilidade.  

Uso do Solo

A proposta final da LUOS propôe a UOS RE 1 - Residencial Exclusivo para os 
lotes do SHIN, onde é permitido exclusivamente o uso residencial, na 

categoria habitação unifamiliar. As áreas comerciais são as previstas no 
canteiro central da EPPN e no Centro de Atividades.

15 PARK WAY

Gostaria que incluíssem na Lei, um artigo ou parágrafo, que dessem abertura para permissão de construção de uma segunda casa individual, dentro da fração de 2.500m2 do Par Way - RA 
24, RE 1, 2, 3. Somos penalizados por estar regularizados e engessados.Esse permissão inclui relógio de CEB e CAESB individual da casa principal. Tudo com fim residencial.Como 
representante de vários vizinhos que discordam desse engessamento, manifestamos nossa demanda, visando melhorar a qualidade de vida e também valor econômico, custos e benefícios da 
solicitação.Contamos com a certeza do acolhimento da demanda.No meu caso, mais de 70% da fração está sem utilização, apenas gerando despesa de manutenção.Ou, caso permitam, a 
autorizar o desmembramento da fração, em dois lotes, aproveitando o apoio da Lei 13.465/2017 publicada recentemente.Os dizeres do art 109, da Minuta da LUOS, expressa a idéia que 
temos, de ser admitida a edificação de 2 residências em um único lote, com relógios de CEB e CAESB individualizados..Certos de que esse é o momento correto para corrigirmos essa 
necessidade, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Uso do Solo
A metodologia adotada na proposta da LUOS manteve as regras vigentes 

para as áreas onde hoje são permitidos os condomínios urbanísticos, até que 
ocorra a regulamentação específica da matéria.

16 LAGO NORTE

Taquari Lago NorteQUADRA5 Foi planejada dentro do  perimetro do parque Taquari, quando da primeira licitação dos lotes. O IBRAM ganhou na justiça e a Terracap negociou com os donos 
dos lotes já vendidos e foram remanejados para outros lotes. E o espaço do parque permaneceu preservado. No local há invasores, porém a LUOS não pode criar novamente lotes no 
local.LOTES COMERCIAIS NO FINAL DA QUADRA 4: ( lote rosa e outros em cinza ao redor no mapa) O projeto do setor já tem a previsão de lotes comerciais na entrada do setor, que até hoje 
na grande maioria não foi construído ainda. Não há necessidade e nem adequação para criar outras áreas comerciais, trocando lotes residenciais por comerciais. Com certeza, essa mudança 
serve para benefício de um indivíduo prejudicando o interesse da maioria. O local com ruas estreitas e de difícil acesso para caminhão e muitos carros. Não justifica essa mudança. 

Uso do Solo

A proposta da LUOS restringe-se aos lotes registrados em cartório, não criando 
nenhum novo lote. Os lotes registrados que porventura estejam sobrepostos a 

sistemas viários, infraestrutura, unidades de conservação ou parques ecológicos ou 
urbanos ou, ainda, a outros lotes ou projeções, deverão ser objeto de estudos 

específicos com vistas à correção das desconformidades.

17 PLANALTINA

Sugiro mudar a tipologia das residências tipo CSIIR 1 NO para a tipologia tipo RO 1 em Planaltina DF Setor Tradicional rua João Quirino.Esta mudança visa uniformizar o Bairro, visto que, nas 
ruas paralelas abaixo da Avenida Marechal Deodoro (Hugo Lobo, João Quirino, Salvador Coelho e 1° de Julho) esta foi a única a a ser classificada com uso diferenciado.Além disso, a medida 
traria benefícios a esta parte do bairro, pois, a localidade é uma das mais antigas da cidade de Planaltina DF, no sentido de preservar o ambiente residencial e familiar que o bairro possui.   Uso do Solo

A categoria definida na proposta comporta o uso residencial unifamiliar existente na 
área, mantendo suas características e ao mesmo tempo permite a regularização de 
outros usos pontuais existentes.

Respostas 4ª Consulta Pública On line - LUOS


