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ATA DA 46° REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA — LEI DE USO E OCUPAÇÃO 1)0 SOLO 
DO DISTRITO FEDERAL - LUOS 

	

1 	Às nove horas do quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, no SCS. Quadra 06. 

	

2 	Bloco A, 2° Andar. Sala de Reuniões — Edifício Sede da SEGETH, foi aberta a 46' Reunião da Câmara 

	

3 	Técnica da Lei De Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS, pelo Secretário Adjunto de 

	

4 	Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH. Luiz Otavio Alves Rodrigues, contando com 

	

5 	a presença da Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST. Cláudia Varizo Cavalcante. de membros 

	

6 	representantes da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e 

	

7 	Metropolitano do Distrito Federal — CCPFTM/DF e do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano 

8 — CONPLAN. bem como do Grupo de Trabalho da Subsccretaria de Gestão Urbana — 

	

9 	SUGEST/SEGETH, instituído com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei Complementar, 

	

10 	que dispõe sobre a LUOS. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue 

	

11 	transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Minuta PLC: 1.3.1. 

	

12 	Apresentação, Definição dos valores de Infrações, Penalidades (AGEFIS); 2. Assuntos Gerais. 3. 

	

13 	Encerramento. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues deu por aberta a sessão. Passou 

	

14 	imediatamente ao Subitem 1.2. Informes: I - Que foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal a 

	

15 	convocação da 62° Reunião Extraordinária do Conplan, no dia 10 de outubro, as 15 horas, no Salão 

	

16 	Nobre do Palácio do Buriti, reunião para a discussão e votação do Projeto de Lei da LUOS. II — Que 

	

17 	todos os estudos técnicos estarão publicados no site. que passaram por uma minuciosa revisão. 

	

18 	demonstrando que nas bacias houve uma redução de densidade urbana de projeto entre o PDOT e o 

	

19 	que a LUOS está propondo. Acrescentou que em todas as bacias houve perda de densidade. havendo 

	

20 	um acréscimo apenas em Brazlândia, São Sebastião. Varjão, e que em alguns núcleos houve um 

	

21 	pequeno acréscimo de densidade de projeto, porém, nas bacias e nas regiões acaba se diluindo, e a 

	

22 	lógica foi distribuir de uma maneira mais equânime a densidade no território. A Subsecretária Cláudia 

	

23 	Varizo Cavalcante acrescentou que estão sendo feito a remodelação dos dados com relação a todas as 

	

24 	atualizações que foram procedimento nos parâmetros em função de terceira Audiência Pública e dos 

	

25 	ajustes necessários na proposta, bem como as questões colocadas pela Câmara Técnica. A 

	

26 	Representante Tânia Battella de Siqueira, Sociedade Civil, colocou que a partir das informações que 

	

27 	serão disponibilizadas irá fazer uma avaliação, independente do encaminhamento ao CONPLAN. uma 

	

28 	vez que a Sociedade Civil terá acesso aos estudos nesse momento, e a partir disso poderão fazer a 

	

29 	avaliação técnica e contestar ou não. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante registrou que tais 

	

30 	informações que estão tratando sobre dados de densidade, de modelagem e as informações sobre as 

	

31 	alterações procedidas serão atualizadas, mas já estão disponíveis no site, algo que é feito a cada 

	

32 	reunião do CONPLAN e demais reuniões realizadas pela LUOS. A Representante Tânia Battella de 
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33 	Siqueira ratificou que as informações não estavam ao alcance do conhecimento e do esclarecimento 

34 	das pessoas, por essa razão formalizaram as informações que gostariam de obter. A Representante 

35 	Janaina Domingos Vieira, Sociedade Civil, informou que as últimas planilhas discutidas disponíveis 

36 	na página da LUOS ainda não foram compatibilizadas. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante 

37 	informou que já prepararam todas as planilhas, e que estavam fazendo os últimos ajustes e tão logo 

38 	será encaminhado para o site com as informações recentes. O Representante João Gilberto de 

39 	Carvalho Accioly, Sinduscon/DF, acrescentou que a finalização vai para o CONPLAN, para 

40 	possivelmente ser aprovada e ser encaminhada para a Câmara Legislativa. Questionou qual o espaço 

41 	que terão enquanto estiver tramitando apôs o CONPLAN, para identificar pequenas falhas e poder 

42 	corrigi-los até chegar â edição da Lei. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues respondeu 

43 	positivamente, complementou que a exemplo das outras leis que já foram enviadas para a Câmara, 

44 	todas são passíveis de emendas que o próprio Executivo, uma vez identificando eventuais lacunas ou 

45 	falhas, envia para a Câmara tais alterações. A Representante Tânia Battella de Siqueira acrescentou 

46 	que quanto menos pressa do Executivo para fechar o conteúdo será melhor, pois todos os interessados 

47 	em que o conteúdo seja mantido vão permanecer, e quem não concordar que o conteúdo seja 

48 	modificado questionará em juízo, não dando brecha para que nenhum parlamentar altere. Reforçou 

49 	que devem ter tempo suficiente para analisar o conteúdo do texto final e reduzir um pouco a 

50 	celeridade, assegurando que o conteúdo seja mantido posteriormente. O Secretário Adjunto Luiz 

51 	Otavio Alves Rodrigues esclareceu que irão fazer tudo dentro da legalidade, como sempre foi feito. 

52 	Informou que o Executivo não tem pressa, porém, precisa otimizar a Lei, que está há quase dez anos 

53 	em discussão. Acrescentou que as alterações não serão dramáticas e não mudará o que já está 

54 	estabelecido. Enfatizou que poderão enviar o Projeto de Lei sem problemas, uma vez que erros 

55 	materiais vão poder ser revistos e reencaminhados â Câmara, dentro da legalidade e da formalidade 

56 	que o processo legislativo exige. Prosseguiu ao Subitem 1.3. Minuta PLC: 1.3.1. Apresentação  

57 	Definição dos valores de Infrações, Penalidades (AFEGIS): Vencidos os artigos 74, o 75, que se trata 

58 	de um novo artigo da reunião anterior, o 76 e o 77. A Representante Janine Malta Massuda, 

59 	OAB/DF, fez uma ponderação quanto ao Art. 74, que fala a respeito de pessoa física ou jurídica que 

60 	infringir qualquer dispositivo, e no 76 dispõe que se considera infrator a pessoa física ou jurídica de 

61 	direito público ou privado. Sugeriu, para manter a semelhança, que seria pnidente reproduzir também 

62 	no Art. 74 para não ficar redações distintas. Quanto ao Art. 75, explanou que a ideia está mantida, 

63 	porém, nas infrações sugeriu uma melhora na redação, pois as infrações disciplinadas pela lei devem 

64 	observar o processo. Como proposta de texto: "o processo administrativo da aplicação das infrações 

65 	e penalidades disciplinadas por esta lei complementar devem observar legislações especificas, na 
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66 falta desta, aplicação e legislação correlata, garantindo o contraditório e a ampla defesa". O 

67 	Secretario Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues passou a leitura da sugestão de texto da Agef is, que 

68 	é divergente: "O processo administrativo referente às infrações e penalidades disciplinadas por esta 

69 	lei complementar devem observar a legislação especifica ou, na falta desta, a aplicação subsidiária 

70 	de legislação correlata, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa". Questionou se todos 

71 	concordam com o Art. 75. A Representante Janine Malta Massuda expôs uma dúvida quanto ao 

72 	questionamento que referia à questão do uso, a questão de se incluir o ocupante foi trazida 'a discussão 

73 	por conta de dar um uso divergente, e da maneira que esta no texto, seria o caso de os parâmetros não 

74 	serem observados, e poderia acabar responsabilizando o ocupante também. O Secretário Adjunto Luiz 

75 	Otavio Alves Rodrigues esclareceu que será apurado. A Representante Janine Malta Massuda 

76 	apontou sobre o Art. 76, § 30, ao observar o Código de Edificações sobre a questão dos doze meses, 

77 	uma vez que o infrator é considerado reincidente se for autuado mais de uma vez no período de 12 

78 	meses em qualquer lugar do DF, questionou qual é o marco para se considerar ou o termo que seria 

79 	utilizado. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues respondeu que se trata de uma questão 

80 	administrativa, desconhecendo sua relevância na lei. Acrescentou que a expectativa é de que ninguém 

81 	seja autuado mais de uma vez durante doze meses. O Representante Álan G. Barbosa, Terracap, 

82 	acrescentou que é o mesmo texto do novo Código de Edificações proposto: "Considera-se reincidente 

83 	quando o infrator for autuado mais de uma vez em qualquer infração disposto nesta lei no período de 

84 	doze meses". O Representante José Antônio Bueno Magalhães Junior, Sinduscon/DF, exemplificou 

85 	que se houver autuação em função de uma suposta infração, se for culpado tudo bem ser reincidente, 

86 	porém, se não for, será reincidente da mesma forma, da forma como está escrito. O Representante 

87 	Álan G. Barbosa explicou que pode impugnar o Auto de Infração, e enquanto não houver o 

88 	julgamento do Auto, está suspensa a ação fiscal, não havendo contagem de prazo. Para contar a 

89 	reincidência haveria a autuação, a impugnação do Auto, não começando a contar prazo para considerar 

90 	reincidência. O Representante Luiz Otávio Alves Rodrigues complementou que essa é uma matéria 

91 	para ser tratada em regulamento. Quanto ao Art. 77, o Representante Álan G. Barbosa informou que 

92 	iriam pensar uma multa fixa para a questão do impedimento para ingresso na residência, juntamente 

93 	com a discussão e a redefinição dos valores das multas estabelecidas, e uma análise com respeito a 

94 	coeficiente máximo, se já está previsto no novo Código ou não, propondo que analisassem os artigos 

95 	antecedentes, que acarretarão em uma proposta feita no Art. 77. A primeira questão apontada no Art. 

96 	84, sendo um questionamento que foi apresentado pelo Representante João Gilberto de Carvalho 

97 	Accioly, sobre o que é previsto no Código de Edificações, como multa grave, que em área privada não 

98 	é passível de regularização, e que estão tratando de edificação, ou seja, a obra já concluída, portanto, 
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99 	não tem previsão deste caso no Código de Edificações, propondo a manutenção do artigo. O 

	

100 	Representante Francisco das Chagas Leitão, Agefis, questionou se há glossário na Minuta que define 

	

101 	o que é obra e o que é edificação, pois entendem edificação como uma obra pronta ou obra em 

	

102 	construção. O Representante Luiz Otavio Alves Rodrigues explicou que no texto conta: "Obra em 

	

103 	edificação passível de regularização são aquelas executadas sem licenciamento ou que tenha 

104 condição de se adequar à legislação ambiental de uso e ocupação do solo nos parâmetros". 

	

105 	Complementou que não estabelecem como mais grave ou menos grave. O Representante Luiz Otávio 

	

106 	Alves Rodrigues sugeriu suspender a discussão do Art. 84, até a chegada da Representante Bruna 

	

107 	Perez Pinheiro da Agef is. O Senhor Alan G. Barbosa deu continuidade, apresentou a segunda questão 

	

108 	com respeito a valores, que não irão tratar. Informou que tinham proposto a redução dos 5 mil para 3 

	

109 	mil. E no caso da ONALT e ODIR teriam que manter o valor. Acrescentou que no Art. 82, pelos 

	

110 	argumentos trazidos pela Senhora Janine, que se trata de residência, não de comércio, reduzindo os 

	

111 	2.500, não usando o parâmetro do IPTU e avaliá-las, pegaram o que foi colocado pelo Senhor José 

	

112 	Magalhães, que o aluguel na área é em tomo de 400 ou 500 reais, e a menor multa é três vezes este 

	

113 	valor, sendo 1.500 reais. Reduzindo de 2.500 para 500 reais. Não alterando o coeficiente, e sim o 

	

114 	valor. Após discussão, o Representante João Gilberto de Carvalho Accioly explanou que a intenção 

	

115 	é que se atrelasse a um valor venal, o que possivelmente seria uma cobrança mais justa. O 

	

116 	Representante Francisco das Chagas Leitão esclareceu que o princípio é que a multa não seja um 

	

117 	instrumento de justiça social, e sim, que s'irva para coibir irregularidades. Acrescentou que a ideia da 

	

118 	LUOS ê estabelecer um novo marco legal onde irão admitir o residencial em áreas onde é compatível 

	

119 	e admissivel. Enfatizou que a intenção da multa é de fato convencer o ocupante a migrar para uma 

	

120 	área regular. O Representante Paulo Roberto de Morais Muniz, ADEM1/DF, acrescentou que devem 

	

121 	analisar primeiro que há invasões na cidade, que são construções ilegais espalhadas pelo Distrito 

	

122 	Federal em razão da falta de planejamento e de fiscalização. Acrescentou que a razão de as pessoas 

	

123 	estarem morando em lugares irregulares ou trabalhando em salas comerciais de forma ilegal é por falta 

	

124 	de oferta. Enfatizou que é válido o esforço de legalizar o que está ilegal e fazer o ordenamento 

	

125 	territorial na cidade, porém, da forma que está sendo feito discordo, expôs que há um cunho 

	

126 	arrecadatório. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues registrou a presença da 

	

127 	Representante Bruna Perez Pinheiro, Agefis, informou que estava em discussão o Art. 72, que trata de 

	

128 	uso residencial irregular, ou seja, ocupando como moradia as unidades que deveriam ser uma unidade 

	

129 	comercial, e que está aberta a discussão em relação ao valor e aos coeficientes K. O Representante 

	

130 	Ipaminona Rodrigues da Silva, ASSINC/DF, chamou a atenção para as diferenças sociais que 

	

131 	devem ser observadas quando das punições aplicadas pela Agefis, portanto, reforçou a necessidade de 
4 
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132 	um olhar crítico ao criarem regras c ao cobrarem. Acrescentou que há irregularidades que foram 

133 	cometidas há 25, 30, 40 anos, e determinar cobrança de quem não pode pagar e de quem não errou 

134 	sozinho, uma vez que, segundo ele, o poder público também errou. O Secretário Adjunto Luiz Otavio 

135 	Alves Rodrigues informou que as irregularidades de 25 anos, a sua grande maioria esta sendo 

136 	regularizada e contemplada na LUOS. Acrescentou que as punições precisam acontecer, pois houve 

137 	um erro, e esse erro precisa ser punido, e o erro sempre é do cidadão. O Representante Ipaminona 

138 	Rodrigues da Silva refutou que o Estado errou muito mais, pois pagam para o Estado fiscalizar, e não 

139 	punir depois que a irregularidade foi cometida, um sinal de que ela estava sendo cometida, e o Estado 

140 	não estava presente, O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues informou que a opinião está 

141 	registrada, porém, que a sua diverge, uma vez que o erro é do cidadão, e no mundo ideal ter um fiscal 

142 	em todos os lugares seria o correto, mas é impossível. Enfatizou que as multas e penalidades são 

143 	necessárias, pois, as irregularidades tendem a permanecer, acrescentou que a discussão não é cm torno 

144 	de ter ou não multa, e sim decidir qual a medida adequada e razoável de tais punições. A 

145 	Representante Vânia Aparecida Coelho, FID/DF, expôs que em sua visão estão tentando penalizar 

146 	uma situação que o Estado deixou acontecer, acrescentou que se aplicarem a progressão de multa para 

147 	o que já está pronto terá consequências inclusive na Câmara Legislativa. Complementou que no seu 

148 	entendimento, quando se faz uma lei, ela tem que ser aplicada a posteriori. ou seja, a partir da lei 

149 	aprovada se aplicam as penalidades e as ações que dela advirem. A Representante Bruna Peres 

150 	Pinheiro contextualizou o tema, enfatizando que estão revendo a Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

151 	acrescentou que as regras do que pode e do que não pode estão definidas. Quanto à colocação do 

152 	Representante Ipaminona Rodrigues da Silva, reforçou ser necessário construir uma penalidade que 

153 	faça com que as pessoas desistam de descumprir a lei, complementou que a notificação é uma 

154 	educação prévia, porém, afirmou que não é contra colocarem um artigo dispondo que o Governo fará 

155 	uma Campanha de Educação avisando que a norma mudou, em conjunto com a liderança comunitária 

156 	e com os setores estabelecidos. Reforçou que o objetivo não é arrecadar, que as metas da Agefis 

157 	incluem sempre multar menos do que no ano anterior, porém, que precisam ter uma penalidade 

158 	consistente, senão nenhuma regra será estabelecida. O Representante Ipaminona Rodrigues da Silva 

159 	reforçou que sua preocupação é em relação à aplicação de uma multa proporcional a área que será 

160 	aplicada, quanto à questão da conscientização, concordou que será importante. Insistiu que não podem 

161 	pagar por um erro que foi cometido há 25, 30 anos, quando o cidadão errou, mas que o Estado não 

162 	observou a situação. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade se desculpou pelo atraso. Enfatizou 

163 	que a LUOS não está inaugurando nenhuma novidade no poder de fiscalização da Agefis, a LUOS não 

164 	tem o poder de dar anistia ou o contrário, as irregularidades constatadas atualmente e. acrescentou que 
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165 	a LUOS trabalha com o princípio da razoabilidade. O Diretor das UTP's Oeste e Sul da Sugest/Segeth, 

166 	Márcio Brito Silva Ferreira, esclareceu que participaram de 44 reuniões da Câmara Técnica, com 

167 	três Audiências Públicas, explicou que todas as cidades, mesmo com o uso original definido, estão 

168 	admitindo habitação multifamiliar, pois há quitinetes em cima, admitindo alturas de até 10,5 metros 

169 	para as edificações, e cem por cento de ocupação, ou seja, as ocupações dos lotes foram totalmente 

170 	flexibilizadas em comparação à legislação anterior. Após debate, o Representante Ipaminona 

171 	Rodrigues da Silva colocou que sua intenção não é que haja isenção, e sim que busquem uma 

172 	maneira de corrigir a situação, mas de forma mais tranquila. O Diretor Márcio Brito Silva Ferreira 

173 	esclareceu que há situações em que não conseguem avançar, exemplificou que na Ceilândia há 

174 	situações de lotes de habitação unifamiliar que foram feitas em um condômino dentro do lote, ou seja, 

175 	tem um acesso principal e varias quitinetes em volta do acesso, tanto no térreo como no segundo 

176 	pavimento, e que a LUOS não resolve esse problema. O Secretario Thiago Teixeira de Andrade 

177 	enfatizou que a discussão já foi feita, sendo necessária uma proposta. O Representante Paulo Roberto 

178 	de Morais Muniz, ADEMI/DF, sugeriu uma campanha de educação mostrando que a partir da edição 

179 	da lei terão um prazo X e que irão cobrar, acrescentou que por mais que explique que o cidadão errou, 

180 	o Estado colaborou, acrescentou que as pessoas moram nas quitinetes em condições subumanas, pois 

181 	não tinham oferta. Quanto ao caso das vagas de garagem, enfastiou que coibi-las é um absurdo, pois 

182 	não há transporte público que atenda a demanda da cidade. O Secretario Thiago Teixeira de Andrade 

183 	solicitou uma redação com a proposta. A Representante Bruna Peres Pinheiro destacou que sua 

184 	intenção é avançar no capítulo, acrescentou que podem redigir a redação no momento da reunião, 

185 	estabelecendo um prazo para começarem a aplicar as penalidades. Complementou que toda a 

186 	programação fiscal tem uma etapa de sensibilização, uma vez que, ocasionalmente as regras são 

187 	complexas, e por esse motivo as pessoas descumprem, pois desconhecem. Sugeriu quanto ao fator K 

188 	ser igual a 1, e informou que fariam uma análise com algumas contas em relação à metragem. O 

189 	Representante Paulo Roberto de Morais Muniz sugeriu continuar o escalonamento 1, 3, 5, 7. A 

190 Representante Bruna Peres Pinheiro acrescentou que quanto à multa ficaria em R$ 500,00 

191 	(quinhentos reais) para demonstrar que não estão querendo ser intransigentes, mas precisam ter a 

192 	possibilidade de licitação da multa. A Representante Vênia Aparecida Coelho propôs que observem 

193 	os casos de forma individualizada, reforçou que o movimento social não está propondo diminuir ou 

194 	retirar a multa, e sim, que entendam que existem pessoas que não têm condições e o Estado precisa 

195 	ajudar, uma vez que a lei será aplicada por metragem. A Representante Bruna Peres Pinheiro explicou 

196 	que o artigo é para penalizar quem mudou o uso, explicitando que o exemplo citado não cabe ao 

197 	artigo. O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly, Sinduscon/DF, dispôs que o artigo está 
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198 chegando a valores e casos bem razoáveis. Quanto a ODE e ONALT sugeriu como forma de 

199 	sensibilizar, mudar a situação de unifamiliar para multifamiliar e pagar ONALT. O Secretário Thiago 

200 	Teixeira de Andrade explicou que em via de regra não há ONALT para esses casos por conta da 

201 	exclusão dos usos. O Representante Francisco das Chagas Leitão, Agefis, enfatizou que a condição 

202 	de pobreza e de necessidade é possível ser superada, acrescentou que os casos de irregularidade devem 

203 	ser combatidos, não podendo ser tolerado. Propôs que famílias realmente carentes tenham a 

204 	possibilidade de ser atendidas com a inserção na política habitacional uma forma de amparar as 

205 	pessoas que precisariam ser realocadas das áreas onde os usos estão irregulares. O Representante 

206 	Antônio Batista de Morais, AstrarsamaJDF, sugeriu que leve em consideração que se faça uma 

207 	Câmara Técnica onde possam fazer um planejamento da composição geográfica para o entendimento 

208 	de todos, e para que não haja atritos, reforçou que a maior preocupação é com a pessoa mais 

209 	vulnerável. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que registraria a indicação para 

210 	consultarem o Jurídico sobre a possibilidade de a multa poder fazer recorte social. A Representante 

211 	Bruna Peres Pinheiro reforçou que o problema não está na penalidade, e sim, o fato de ter pessoas 

212 	morando em quitinetes em áreas que não são permitidas. O Representante Thiago Teixeira de 

213 	Andrade informou que tudo está analisado nos mapas de uso e ocupação de solo, e onde 

214 	eventualmente não há o registro ou não há a aprovação do projeto não incidirá multa, e sim uma 

215 	notificação para que dali em diante regularize sua edificação, sendo a multa aplicada após a 

216 	advertência, depois do recurso e da tentativa de regularizar. A Representante Janine Malta Massuda, 

217 	OAB/DF, questionou se não seria o caso de haver a possibilidade de colocar um fator redutor na 

218 	multa, se for cumprido em um prazo hábil a infração. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

219 	respondeu que se ele cumprir, não caberá a multa. O Representante Sigefredo Nogueira de 

220 	Vasconcelos, ASSIIVIG/DF, sugeriu que haja um indicativo com um rito nos processos de multa. O 

221 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que já existe. A Representante Bruna Peres 

222 	Pinheiro explicou que há o rito obrigatório, que é o processo administrativo fiscal, que se trata de uma 

223 	legislação separada. Enfatizou que para todas as penalidades que estão estabelecendo não há nenhuma 

224 	aplicação de multa imediata, colocando com a aplicação de notificação prévia. A proposta era um 

225 	prazo de 30 dias, sugeriram aumentar para 60 dias, algo que concordaram, podendo prorrogar por 

226 	igual período, ou seja, 120 dias para que resolva o problema. Sugeriu ainda, a proposta de redação ao 

227 	§ 30  do 77: "Nos casos em que for possível a regularização da infração apontada, ao infrator que der 

228 	início ao processo de regularização, fica suspensa a aplicação de multas até manifestação do poder 

229 	público". Outro pedido atendido é que as multas não fiquem dobrando de valor infinitamente, sendo 

230 	cumulativa no caso de infração continuada com valor em dobro sobre a multa originária. O 
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231 	Representante Nilvan Vitorino de Abreu, FAHEJE/DF, expôs sua dúvida quanto ao termo "passíveis 

232 	de regularização", as situações em que não atende a questão da regularização, Pois não foi 

233 	contemplado nem pela LUOS e nem pela legislação, questionou o que é possível ser feito. O 

234 	Representante Thiago Teixeira de Andrade reafirmou que darão uma consulta sobre a possibilidade 

235 	de a multa poder ser minorada ou não exigida em caso de rentabilidade social. O Representante 

236 Ipaminona Rodrigues da Silva destacou que não estão defendendo invasões ou uma ocupação 

237 	irregular, salientou que estão tratando de um lote escriturado com proprietário definido. O 

238 	Representante Thiago Teixeira de Andrade destacou que foi solicitado que tragam os casos 

239 	concretos para a equipe técnica, que o procedimento é abrir o mapa ao final da reunião e repassar as 

240 informações para a equipe. Quanto ao Art. 78, a Representante Janine Malta Massuda fez uma 

241 	ressalva de que não encontrou nenhum outro normativo que dê o poder de ingresso imediato da forma 

242 	como está colocado, o que acarreta possibilidade de questionamento até de sua constitucionalidade, e 

243 	que ficou de ser analisada pela Agefis a questão da multa, que ainda não há uma resposta a respeito do 

244 	tema. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que estão digitalizando as contribuições. 

245 	O Representante João Gilberto de Carvalho Accioly salientou que o artigo ficou bem resolvido na 

246 	questão da aplicação da advertência com prazo de 30 dias para agendamento de nova visita. Ressaltou 

247 	que o termo "imediato" está sem sentido no texto, uma vez que será dada uma advertência, e irá ser 

248 	agendado para que no máximo em 30 dias procure uma solução para o problema. A Representante 

249 	Bruna Feres Pinheiro sugeriu o termo "no momento da vistoria". O Representante Thiago Teixeira 

250 de Andrade acatou a sugestão. Complementou que todos os prazos irão mudar para 60 dias. O 

251 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade passou a próxima discussão. O Representante Álan G. 

252 	Barbosa relembrou a discussão sobre a especificação do que é infração continuada sobre infrator 

253 	reincidente, no Art. 76, § 3° é a conceituação do infrator considerado reincidente, e no Art. 77, § 1° a 

254 	infração considerada continuada. A Representante Bruna Peres Pinheiro questionou sobre o Art. 84, 

255 	que havia a observação de que se aplica quando se constrói acima do coeficiente máximo do lote, e 

256 	que já há uma penalidade do Código, o que acarretaria uma dupla penalidade, sendo a proposta de 

257 	supressão do Artigo. O Representante Álan G. Barbosa respondeu que foi um equívoco. O 

258 	Representante Álan G. Barbosa solicitou a confirmação no Art. 76, da existência do § 3°. O 

259 	Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu positivamente. A Representante Vênia 

260 	Aparecida Coelho enfatizou o termo "multa no valor de mil reais", que dificulta o entendimento, 

261 	solicitando que se coloque "multa no valor mil reais após o descumprimento da notificação" ou "da 

262 	advertência". A Representante Janine Malta Massuda sugeriu mudar a definição de advertência no 

263 	Art. 85, para o Art. 77 ou 78, que a advertência deve ser aplicada pelo responsável pela fiscalização 
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264 	por meio do auto de notificação do infrator, podendo regularizar a situação no prazo determinado, 

265 	cabendo recurso conforme legislação específica. No prazo dos 30 prorrogáveis por mais 30, sob pena 

266 	de aplicação da multa. A Subsecretaria Cláudia Varizo Cavalcante passou a leitura: As sanções 

267 	administrativas de que trata esta lei devem ser aplicadas concomitantemente no caso de ausência ou 

268 	descumprimento de licenciamento para obras e edificações. Explanou que tratam de fatos geradores 

269 	distintos, informou que inverteriam a posição no texto para deixá-lo mais claro. O Representante Álan 

270 	G. Barbosa informou que se criou o artigo específico 88, com os valores das multas por infrações 

271 	previstas na Lei Complementar, que deverão ser calculados. Vindo em dobro, cumulativo ainda sobre 

272 	o valor da multa originária em vez de imediatamente anterior. A Representante Bruna Peres Pinheiro 

273 	explanou que estão paralisando o crescimento da multa, o que em sua opinião representa uma grande 

274 	perda, já que a penalidade dobrando é muito mais respeitada, acrescentou que é para demonstrar que 

275 	não estão sendo intransigentes. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que o artigo da 

276 	educação que vai passar para as disposições transitórias é: "Será concedido um prazo de 180 dias 

277 	para a aplicação das infrações previstas nesta lei complementar. Neste prazo, o poder público 

278 	promoverá ações educativas visando a conscientização para adequação dos dispositivos desta Lei 

279 	Complementar". A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que o fator K mudou em 

280 	todos. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade passou para as Disposições Finais e Transitórias. 

281 	Quanto ao Art. 94. Em caso de reforma de edificação sem acréscimo de área ficam resguardados os 

282 parâmetros de ocupação licenciados regularmente. A Representante Tânia Battella de Siqueira 

283 	informou que houve divergências e queriam debatê-las. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

284 	explicou que estão excluindo o debate do ajuste da questão do Lago Sul, Lago Norte e Park Way, 

285 	REI, que será debatido à parte. Passou a leitura do Artigo: "Nos processos de licenciamento de 

286 	edificações é facultado ao proprietário ou titular do direito de construir no prazo máximo de dois 

287 	anos a contar da data de publicação desta lei complementar optar: pelas regras e parâmetros de uso 

288 	e ocupação do solo estabelecidos na legislação vigente até a data de publicação desta lei 

289 	complementar; ou pelos coeficientes de aproveitamento básico e máximo, definidos na legislação de 

290 	uso e ocupação do solo vigente até a data de publicação desta Lei Complementar." A Subsecretária 

291 	Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que na regra de transição há duas situações: ou optar pela 

292 	norma integral, que é o inciso I, ou optar somente pelos coeficientes. No caso da opção pelos 

293 	coeficientes, se tratam do Anexo 5 ou os definidos em normas específicas quando houver omissão do 

294 	PDOT na definição do coeficiente ou projetos aprovados depois do PDOT. O Representante Sigefredo 

295 	Nogueira de Vasconcelos questionou qual foi o critério usado para apontar a desafetação das áreas, se 

296 	houveram Audiências Públicas para isso. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que a 
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297 	Audiência Pública é exigida para desafetação de área quando é uma lei específica, informou que houve 

298 	todo o processo de construção da LUOS em três Audiências, e que agora pode ser feito o processo de 

299 	regularização. A Representante Tânia Battella de Siqueira explanou que o procedimento para 

300 	mudança de uso, no caso que implica desafetação de área, tem que ter objeto definido e quantificado, 

301 	questionou se o procedimento que está expresso é suficiente, acrescentou que no seu entendimento não 

302 	é. Após discussão, também questionou quanto aos Planos Diretores Local — PDL' s. A Representante 

303 	Janine Malta Massuda questionou qual seria a nomenclatura de bem de uso especial. O Secretário 

304 	Thiago Teixeira de Andrade informou que depois dariam um checklist para verificar se todos os 

305 	bens são de uso especial ou se pertencem a outra categoria. Quanto ao Art. 100: "O Poder Executivo 

306 	deve implantar, no prazo máximo de 3 anos, a contar da data da publicação desta Lei Complementar, a 

307 	política de cobrança pelo uso de vagas em estacionamentos públicos no Distrito Federal". A 

308 	Representante Tânia Battella de Siqueira fez uma ressalva quanto a compatibilizar a cobrança à 

309 	implantação no sistema de transporte público coletivo, que não se cobre sem que o Estado ofereça 

310 	alternativa. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que essa decisão é baseada em muitos 

311 	estudos e pesquisas feitos pela CONDEPLAN, tanto quantitativas e qualitativas. O Representante 

312 	Francisco das Chagas Leitão acrescentou que considerando que a LUOS não está disciplinando área 

313 	pública, questionou se seria conveniente o artigo na LUOS, pois está tratando de política de trânsito, e 

314 	uma série de temas que não são inerentes à própria LUOS. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

315 	respondeu que debateram internamente, e que acham que no caso é fundamental, e há muito 

316 	embasamento teórico e técnico. A Secretária Tânia Battella de Siqueira ressaltou que se refere à 

317 	ocupação de área pública genérico de forma genérica, não dispondo onde e nem de que forma deva ser 

318 	aplicado. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que a intenção foi de colocá-lo nas 

319 	Disposições Finais para dar um horizonte para a política para que convirjam. A Representante Tânia 

320 	Battella de Siqueira reforçou que em sua opinião é incompatível, pois o que a LUOS admitiu como 

321 	possível dentro do lote não está sendo considerando os problemas fora do lote. A Subsecretária 

322 	Cláudia Varizo Cavalcante explanou que trabalha com todos os princípios em relação à definição do 

323 	parâmetro de vagas, concorrendo para uma diminuição do espaço do carro, sendo esse o princípio da 

324 	Lei, diminuir em termos de área edificada o espaço no que cabe à LUOS, que é dentro do lote, ao meio 

325 	de transporte individual. A Representante Tânia Battella de Siqueira esclareceu que se a LUOS está 

326 	permitindo, não seria apenas na residência unifamiliar, são atividades geradoras de movimentação de 

327 	veículo que estão sendo tratadas. Acrescentou que não são atividades unifamiliares que geram 

328 	movimentação de veículos, e que deve haver um estudo prévio à proposição. O Secretário Thiago 

329 	Teixeira de Andrade complementou que estão tratando de uma gênese do desenho da cidade que 
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330 	oferta generosos espaços gratuitos para estacionamento, e que devem ser cobrados em função de uma 

331 	política pública que tem a ver com a mobilidade, acrescentou que não existe política de mobilidade 

332 	urbana de transporte público eficiente sem restringir uso do ramo. A Representante Maria José Feitosa 

333 	de Andrade, UNICA/DF, completou que está nos objetivos da LUOS, e que se trata de estimular o uso 

334 	do transporte público, algo que é comum. A Senhora Renata Fiorentino de Faria Santos, Associação 

335 	Rodas da Paz, esclareceu que toda a pane relacionada ao uso do carro dentro da LUOS está sendo 

336 	tratada para evitar a demanda induzida, e o escopo da LUOS, seguindo a tendência que é consenso 

337 	internacional de restringir o uso do carro vai contra a questão da demanda induzida de oferecer espaço 

338 	para cada vez mais carro ocuparem. Acrescentou que foram trazidos muitos dados que ajudaram a 

339 	formar um debate menos emotivo c mais racional da questão. Enfatizou que se trata de unia ação 

340 	muito benéfica para a sociedade, e se não houver nenhum problema no sentido de competência de 

341 	legalidade, se manifestou pela permanência do artigo, e que espera que seja efetivo. O Senhor Paulo 

342 	Roberto de Morais Muniz enfatizou que é preciso ter urna política de transporte público efetivo 

343 	primeiro para depois coibir. E que deve ser evitada a política de incentivar a fabricação de carros, urna 

344 	vez que o Governo Federal vive h custa do setor automobilístico. O Senhor Ipaminona Rodrigues da 

345 	Silva expôs que a discussão na LUOS é bem mais ampla do que as discussões nas conferências das 

346 	cidades, e que a questão da cobrança de vagas ê importante. e onde for possível ser colocada a questão 

347 	da acessibilidade, salientou que ela tem que ser colocada. Quanto a questão da arrecadação deve ser 

348 	voltada para a acessibilidade que pode envolver desde a melhoria do transporte, bem como também 

349 	das calçadas e meio fio. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade informou que o foco da LUOS não é 

350 	de colocar algo genérico no sentido da acessibilidade, pois já está muito presente. Deu continuidade ao 

351 	Art. 102, com a opção: "Os recursos auferidos COM aplicação de instrumento de política urbana na 

352 	outorga honrosa devem ser destinado e 95% para o FUNDURB E 5% para o FUNDIS". Informou 

353 	que na verdade acham mais seguro em virtude de uma discussão jurídica, resgatar o que estava na lei 

354 	anterior. O Senhor Paulo Roberto de Morais Muniz questionou se é preciso explicitar que haverá uma 

355 	Câmara Técnica no CONPLAN, e que será permanente. Ao que o Senhor Thiago Teixeira de Andrade 

356 	respondeu positivamente. A Senhora Cláudia Varizo Cavalcante complementou que iriam acrescentar 

357 	o permanente. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade releu o Art. 107: "Fica criada no âmbito do 

358 	CONPLAN a Câmara Técnica de uso e ocupação do solo para acompanhamento da aplicação dessa 

359 	LUOS conforme regulamentação específica." Solicitando que seja colocado Câmara Técnica 

360 	Permanente. A Senhora Tânia Battella de Siqueira questionou quanto ao significado do Inciso VIII, 

361 	que dispõe que o "o conteúdo das PR, dos MDE e respectivas URB que se refira a uso do solo e 

362 	índices urbanísticos". A Senhora Cláudia Variw Cavalcante respondeu que no h 4° do mesmo artigo 
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363 	diz que continua em vigor o constante dos planos urbanísticos. A Senhora Tânia Battella de Siqueira 

364 	explicou que sua dúvida é pelo fato de que aquilo que é objeto de reprovação por lei não pode ser 

365 	aprovado nem alterado por Decreto, questionou qual o significado do erro material que delega a 

366 	alteração por Decreto. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade respondeu que do ponto de vista interno 

367 	do Governo, a PGDF tem um parecer permitindo que as NGBs que foram exaradas, inclusive, antes de 

368 	1992, que têm poder de Lei, mesmo que tenham sido instituídas por resolução ou por Decreto, devem 

369 	passar pelo processo jurídico antes de caracterizar o erro material. A Senhora Tânia Battella de 

370 	Siqueira externou outra dúvida em relação ao mobiliário urbano, que na conceituação foi dada a 

371 	redação que contém: 1. Mobiliário urbano e 2. Praça e parque infantil, que não entende em que 

372 	circunstâncias o parque infantil é uma área pública. Ao que a Senhora Cláudia Varizo Cavalcante 

373 	respondeu que existem algumas licitações de projetos que criaram lotes com parque infantil, não se 

374 	tratando de um equipamento público, e está assim definido com essa destinação, porem, na origem do 

375 	registro está como um parque infantil. A Senhora Tânia Battella de Siqueira insistiu sobre a 

376 	necessidade de colocar o parque infantil como unidade especial. O Senhor Thiago Teixeira de 

377 	Andrade explicou que a razão é evitar que se tenha uma unidade imobiliária sem o vínculo normativo 

378 	específico e sem tratamento da LUOS. O Senhor Francisco das Chagas Leitão complementou que 

379 	deve-se limpar todo conjunto normativo, e que almejam que tudo esteja no mesmo instrumento, de 

380 	forma transparente. A Senhora Tânia Battella de Siqueira ratificou que no último artigo que diz 

381 	"Somente são admitidas modificações nesta Lei Complementar, em prazo diferente ao estabelecido no 

382 	caput, para adequação ao zoneamento ecológico-econômico ou para incorporar as disposições...", é 

383 	o que já havia falado anteriormente em relação aos ZEE O parágrafo seguinte com relação às 

384 	modificações, "as modificações previstas neste artigo devem ser previamente aprovadas...", 

385 	questionou se o que incide em unidade de conservação não deveria ter a aprovação pelo CONAMA. 

386 	Ao que o Senhor Thiago Teixeira de Andrade respondeu negativamente, pois na maioria do que é 

387 	caracterizado como unidade de conservação não pode ter unidade imobiliária, exceto as APA. O 

388 	Senhor João de Carvalho Accioly sugeriu ao Art. 97, que insiram algum prazo, pois irá aclarar a 

389 	situação, e não correrá o risco de não acontecer. A Senhora Gisele Arrobas Mancini, 

390 	COGEST/SUGEST, explanou que se trata do texto da Lei, informou que trouxeram outro arquivo em 

391 	razão dos e-mails que foram encaminhados com sugestão de redação. O Senhor João de Carvalho 

392 	Accioly solicitou que haja a opção de poder efetuar o pagamento da OD1R integralmente, ou seja, que 

393 	todos os lotes que já são de sua propriedade possam ter um ofício pelo potencial máximo e efetuar o 

394 	pagamento. A Senhora Cláudia Varizo Cavalcante explicou que a questão é que não há esse 

395 	embasamento para transformar mesmo no artigo, porém, expôs que na ONALT não há possib. .dade 
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396 	nenhuma de qualquer pagamento antecipado, já a ODIR aventou essa possibilidade. O Senhor Thiago 

397 	Teixeira de Andrade complementou que essa é uma questão jurídica mais minuciosa, pois há o 

398 	conflito com o Estatuto da Cidade e com a própria legislação específica que estabelece o rito e o 

399 momento da cobrança. Encaminhou informando que iriam acatar o fato de que ODIR e ONALT 

400 	possam ser feitas e submeter à análise jurídica, com a condição de que se faça uma avaliação, e no 

401 	momento seria feito pelo uso máximo e na ODIR pelo potencial máximo. Quanto à questão das vagas, 

402 	o Senhor João de Carvalho Accioly fez uma observação quanto a cobrança das vagas excedentes, com 

403 	o pleito de chegar a 3.5, sendo uma alternativa meio-termo para a questão. A Senhora Cláudia Varizo 

404 	Cavalcante explicou que nos estudos de vagas na tabela variavam, tinham valores de 0.35, 0.66 e 0.3, 

405 	e no momento de unificar a equipe considerou que seria melhor o 0.3, porém, o 0.35 também estava 

406 	contemplado. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade informou que ficaria acatado o 0.4 e 0.6 nas duas 

407 	condições. Em relação à questão dos valores, o Senhor João de Carvalho Accioly informou que ao 

408 	atrelarem ao CUB tomará a vaga muito barata em determinado local, e muito mais cara em outros 

409 	lugares, acrescentou que sempre tentaram atrelar ao valor venal, pois ele faz a correção. Com  a 

410 	proposta de fórmula de mudar para o VV, CV igual a área AE e vezes o CUB do DF dividido por dois. 

411 	A Senhora Tânia Battella de Siqueira informou que teria que se ausentar, pedindo a antecipação do 

412 	tema que seria discutido em seguida que é de seu interino interesse. Tendo seu pleito acatado, 

413 	informou que no que diz respeito à instalação de atividades não residenciais em áreas residenciais, 

414 	questionou o fato de constar na proposta a permanência daqueles que já estão instalados, e que a 

415 	colocação persiste baseada em que existe a permissão de permanência dos já instalados, portanto, se 

416 	não receberam os estudos para a proposição de que eles fossem instalados, questionou qual foi o 

417 	embasamento em que tais estudos foram retirados ou por que eles ficariam excepcionalmente 

418 	instalados, se ouso do solo não admite. Ao que o Senhor Thiago Teixeira de Andrade respondeu que a 

419 	primeira questão e que foi feito em função de um debate com as comunidades, e que manifestaram 

420 	tanto as primeiras hipóteses já descartadas quanto a hipótese atual, acrescentou que foi feito um debate 

421 	intenso com os autores envolvidos, que usa basicamente os princípios da LUOS, que trata de uma 

422 	permissão condicionada ao controle da comunidade e que deve obedecer aos critérios de não 

423 	incomodidade. A Senhora Tânia Battella de Siqueira explanou que a sociedade determinou que 

424 	informasse que não concordam com nenhum, e a colocação é que em relação à flexibilização que 

425 	estaria norteando a LUOS é pela especificidade do espaço, por se tratar de uma área de tutela do bem 

426 	tombado. Quanto à fórmula sugerida pelo Senhor João de Carvalho Accioly, o Senhor Thiago Teixeira 

427 	de Andrade informou que o Senhor Luiz fez a proposta de um parágrafo dispondo que a fórmula pode 

428 	ser alterada conforme regulamentação, podendo até estipular um prazo. Informou que de qualquer 
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429 	forma o pleito da tabela de referência de IPTU está acatado. A Senhora Janine Malta Massuda 

430 	ponderou sobre a questão dos escritórios de Advocacia, relembrou o pleito do presidente da OAB/DF, 

431 	Julian° Costa Couto, pois enfrentam dificuldades, não apenas com a manutenção, mas com o livre 

432 	exercício da atividade em áreas em que a despeito de ser em residências, não tem cunho comercial, 

433 	que ressaltam que independe até mesmo de licenciamento. E o pleito é que seja feito especificamente à 

434 	exceção, da mesma forma em relação as Embaixadas, escritórios de representação do Estado, assim 

435 	como situações ou atividades que têm baixíssima incomodidade. Quanto ao Art. 91, tratar de forma 

436 	diferenciadas as questões onde existem licenciamento e onde existem atividades que são RO ou 

437 	CSIIR, uma vez que são situações diferentes. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade informou que não 

438 	iriam acatar a exceção, pois a questão é de volume, quantidade, ficando claro no debate que foi 

439 	manifestado pelas comunidades o pleito específico das Embaixadas e das representações, que tem um 

440 	volume muito menor. O Senhor João de Carvalho Accioly acrescentou que é importante que seja feito 

441 	um pleito pela OAB, para não haver atrito com uma determinada comunidade. O Senhor Mateus 

442 	Leandro de Oliveira registrou a observação para que se ouça as considerações, pois ao mesmo tempo 

443 	em que se permite o ROI e RO2 em outras regiões administrativa para unidades mobiliárias 

444 	essencialmente residenciais, já seria um meio termo para atender a uma situação que atenuassem os 

445 	efeitos de um uso misto no Lago Sul ou no Lago Norte, O Senhor Thiago Teixeira de Andrade 

446 	respondeu que o empecilho é a questão política. Acrescentou que o tema não é um debate que dá o 

447 	entendimento de que há o interesse amplo, total e irrestrito da sociedade, tem localidade e 

448 	especificidade, portanto a função é de uma síntese política, acrescentou que é para isso que existe o 

449 	Governo e a democracia. Após discussão, a Senhora Janine Malta Massuda reforçou que o Art. 91 tem 

450 	que ser atualizado de qualquer forma, independentemente da advocacia. O Senhor Thiago Teixeira de 

451 	Andrade expôs que podem tentar sintetizar a questão com base no pleito dos vizinhos e da 

452 	incomodidade, ou seja, tendo anuência dos vizinhos e garantindo a não incomodidade, se torando um 

453 	contrato. O Senhor Mateus Leandro de Oliveira sugeriu quanto a questão do prazo e a questão da 

454 	consulta, bem como a questão do controle comunitário na sua máxima expressão, algo que existe em 

455 	outros países. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade propôs que seja a regularização de atividades que 

456 	sejam exercidas no momento da publicação da Lei de forma continuada. Em relação as atividades em 

457 	residência, o Senhor Francisco das Chagas Leitão expôs que deve ser regularizado o máximo possível, 

458 	e que não cause transtorno em ambiente urbano, informou que para a Agefis, quanto menos conflito 

459 	melhor. Quanto à fiscalização de atividades em residência informou ser um problema, sendo muito 

460 	mais difícil, principalmente pelas questões de inviolabilidade do lar. Após discussão, o Senhor Thiago 

461 	Teixeira de Andrade explanou que a classificação de tabelas é muito mais de adequação do ue N \_.kvi  
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462 	incomodidade, onde há situações que não estão previstas eventualmente de R01, e que não tem 

463 	incômodo nenhum, mas que aparecem em determinado uso. Acrescentou que não é o critério da 

464 	LUOS, como eventualmente aconteceu em outros PDLs. Complementou que a proposta é que se tenha 

465 	o controle comunitário, e que tenha as condições de incomodidade que devem ser declaradas que não 

466 	exerce, sob pena de ter o alvará cassado, pondo aplicar ate urna multa, e o prazo do que já está 

467 	instalado e funcionando continuamente. O Senhor Paulo Roberto de Morais Muniz sugeriu que um 

468 	ano seria um prazo razoável, pois é uma discussão crescente, e quem não se instalou já não se instala 

469 	mais. Acrescentou que se não forem feitas mudanças abrirão um precedente muito grande para a 

470 	comunidade que não está regulamentada. Após debate, o Senhor Thiago Teixeira de Andrade solicitou 

471 	que os membros dessem deixassem sua opinião sobre a possibilidade de modificação das áreas. O 

472 	Senhor João de Carvalho Accioly enfatizou que o limite que irão conseguir compatibilizar com todas 

473 	as comunidades deverá acomodar a realidade do local. Reafirmou que sempre foram favoráveis a 

474 	proposta original de que os novos empreendimentos possam ter múltiplas atividades. O Senhor 

475 	Rogério Markiewicz, CAU/DF, expôs que no também estavam abertos ao máximo de atividades 

476 	possíveis, como não é mais exequível, almejam o máximo possível dentro da regulamentação. O 

477 	Senhor Thiago Teixeira de Andrade informou que a respeito do controle prévio ao licenciamento, pós 

478 	LUOS, está instalado, porém, para solicitar o licenciamento na RA, terá uma carta de anuência dos 

479 	vizinhos imediatos. Sugeriu colocar no Art. 91, "é facultada ao Poder Executivo emitir autorização de 

480 	fechamento de atividade econômica instalada e fiincionando". O Senhor Mateus Leandro de Oliveira 

481 	destacou que no Inciso V, §10, haviam feito um ajuste de redação, que ao invés de ser "não ocupa 

482 	área pública" seja "a atividade não se desenvolva em área pública", pois poderia gerar entendimento 

483 	equivocados. O Senhor Luiz Otávio Alves Rodrigues acrescentou que pode ser residência que ocupe 

484 	área pública, mas essa ocupação não seja decorrente da atividade. Após debate, o Senhor Thiago 

485 	Teixeira de Andrade informou que essa seria a última reunião da LUOS, e que vão consolidar o texto 

486 	enviando para os conselheiros do CONPLAN. O Senhor Paulo Roberto de Morais Muniz questionou 

487 	se as tabelas de uso de alguns lotes ainda poderiam ser revistas. Ao que o Senhor Thiago Teixeira de 

488 	Andrade respondeu que é possível, porém informou que já deram uma semana, pois as tabelas não 

489 	mudaram desde que publicaram, acrescentou que podem conferir, porém, se for detectado algo deverá 

490 	ser apontado para o CONPLAN. O Senhor Luiz Otávio Alves Rodrigues passou a leitura da proposta 

491 	de texto: "É facultada ao Poder Executivo emitir autorização de funcionamento da atividade 

492 	econômica em lotes da UOS REI e RE2 instalado e em funcionamento contínuo no mesmo endereço 

493 	pelo prazo de um ano anterior à data de publicação dessa Lei Complementar." O Senhor Thiago 

494 	Teixeira de Andrade informou que fariam uma revisão na redação, fazendo a minúcia com o jurídico. 
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495 	Informou que a Senhora Tânia registrou a opinião das entidades, questionou se mais alguém queria 

496 	demonstrar um dissenso em relação a proposta da Câmara Temática. A Senhora Janine Malta Massuda 

497 	registrou sua ressalva quanto a questão do escritório. A Senhora Renata Florentino de Faria Santos fez 

498 	o registro frisando que se trata mais de uma função histórica do que de discordância com o artigo, 

499 	lamentando que tenham mantido a UOS Residencial Exclusivo I e 2. O Senhor Thiago Teixeira de 

500 	Andrade concordou, e acrescentou que a posição da Câmara Técnica é que a exceção da manifestação 

501 	da Senhora Tânia Batella fez no fim do processo, pois desde a época que se pactuou o R02, a cadeira 

502 	da entidade estava garantida. Registrou que não foi novidade que as entidades não tiveram presença na 

503 	discussão, apenas no final, e que estão sintetizando os debates internos. Prosseguiu ao Item 2.  

504 	Assuntos Gerais: O Senhor Paulo Roberto de Morais Muniz questionou se há previsão de reunião pelo 

505 	CONPLAN. O Senhor Thiago Teixeira de Andrade informou que foi anunciado na última reunião, 

506 	convocaram para o dia 10 de outubro, terça-feira, às 15 horas, no Salão Nobre do Palácio do Buriti. O 

507 	Senhor Paulo Roberto de Morais Muniz questionou se os representantes da Câmara Técnica poderão 

508 participar independente de serem do CONPLAN. Ao que o Senhor Thiago Teixeira de Andrade 

509 	respondeu que apenas como plateia. Acrescentou que todos estão convidados, uma vez que a reunião 

510 	sempre foi aberta. Informou que o relato seria finalizado pela Câmara Técnica, e que iriam enviar 

511 	inclusive a minuta de relato para os Conselheiros do CONPLAN para fazerem a emenda. 

512 	Complementou que haverá uma apresentação, e irão repassar novamente a Minuta da Lei, item por 

513 	item. Registrou que o CONPLAN não desconhece o tema da LUOS, informou que foram feitas várias 

514 	apresentações, desde o nível conceituai ao nível de acompanhamento, registrou que devem ser 

515 	objetivos, pois a Câmara Técnica teve duração de quase dois anos em discussão, somando ao total de 

516 	quarenta e cinco reuniões com o acompanhamento do CONPLAN. Item 4. Encerramento: Agradeceu a 

517 	presença de todos, e informou que o pleno está declaradamente extinto para a discussão da Lei de Uso 

518 	e Ocupação do Solo do Distrito Federal — LUOS. 

XD EE 
Secretário de Estado de Gestão do Territ rio e Habitação — SEGETH 

CLÁUD ARI 1 CAVALCANTE 
Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST 
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