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ATA DA lO' REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS

Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de

dois mil e dezesseis, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edificio

Sede da SEGETH, foi aberta.a 10' Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do

Solo do Distrito Federal - LUOS, pelo Secretário Adjunto de Estado da Secretaria de Gestão

do Território e Habitação, Luiz Otavio Alves Rodrigues, contando com a presença da

Subsecretária de Gestão Urbana, senhora Cláudia Varizo Cavalcante, Coordenadora de

Gestão Urbana COGEST/SUGEST senhora Moema Pereira Rocha de Sá, e de membros

representantes da Sociedade Civil do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do

Distrito Federal - CONPLAN e do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento

Territorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTMlDF, bem como do Grupo de

Trabalho da SEGETH, Renata Marchini Loureiro, Márcio Brito Silva Ferreira, Ana Cristina

Machado Vieira; Maria das Graças M. de Oliveira, instituído com a finalidade de elaborar

minuta de projeto de lei 'complementar, que dispõe sobre a LUOS. A lista de presença

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

dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Apreciação e aprovação das Atas da 7' e 8' Reunião,

realizadas nos dias 23/8 e 20/09/2016, respectivamente. 2. Itens para Apreciação: 2.1. Revisão

e Conclusão da Apresentação do Mapeamento do Uso do Solo. 3. Assuntos Gerais. 4.

Encerramento. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues iniciou a reunião

informando que o Secretário Thiago Teixeira de Andrade estaria retomando de uma viagem e,

portanto, não participaria da presente reunião. Passou ao Item 1.3. Apreciação e aprovação

das Atas da T e 8' Reunião, realizadas nos dias 23/8 e 20/09/2016, respectivamente. As duas

atas foram aprovadas, com duas abstenções. Passou ao Item 2. Itens para Apreciação: 2.1.

Revisão e Conclusão da Apresentação do Mapeamento do Uso do Solo. O Secretário Adjunto

Luiz Otavio informou que foi entregue aos conselheiros definição e conceitos das Unidades

de Uso e Ocupação do Solo. A senhora Janine Massuda, representante da Ordem dos

Advogados do Brasil - OAB, ponderou que recebeu, mas que gostaria de entender direito

sobre o encaminhamento dos trabalhos, pois considera ser necessário deixar mais claro se

voItarão às discussões das definições, ou se já estão sendo dadas por aprovadas. Ao que o

Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues esclareceu que ainda haverá diSCUSSãO~
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30 para o caso de haver al!,'1Ima dúvida ou questionamento. A senhora Janine Massuda

31 complementou que esteve presente na última reunião, quando foram apresentados os mapas

32 de usos, mas como a. apreseritação: dos conceitos foi feita posterionnente, dificultou a

33 compreensão dos mapas, bem 'co!].Joo entendimento de como funcionarão as tabelas. Sugeriu

34 continuar as discussões dos cOl)ceitos, até em razão do que será apresentado. Ao que o

35 Secretário Adjunto resppndeu que naturalmente a qualquer momento, qualquer um dos

36 membros poderá fazer algúm 'des(aque e trazer para o grupo analisar e, havendo tempo,

37 poderá ser discutido com o'pleho,; em outras reuniões. A Conselheira Janaina Domingos

38 Vieira, Repres~ntante da SociedadelCivil - CCPPTM, ressaltou que quando leu o material,

39 não ficou clara a possibilidade dos residenciais exclusivos sairem ou permanecerem no mapa.

40 Ao que a servidora da SUGEST, senhora Renata Marehini Loureiro respondeu que aqueles

41 que ainda ficaram como RE ou sãó multifamiliares ou são prédios. O senhor Francisco das

- 42 Chagas Leitão, representi)nte da A!,'ência de Fiscalização - AGEFIS explicou que há uma

43 definição no inciso .vI, OUS CSlIND, comercial, prestação de serviços, industrial,

44 institucional, prevista para as áreas industriais e de oficinas, onde é permitida a ocorréncia de

45 outros usos não residenciais, vinculado ou não ao uso industrial. Diretor das UTPs Oeste c

46 Sul, senhor Márcio Brito Silva Ferreira iniciou a apresentação das Regiões Administrativas

47 - RAs. I) Brazlândia - esclarece.u que ao olhar a forma como ficaram os usos da UOS para a

48 cidade, é possivel identificar limetodologia adotada e a lógica do mapeamento. Sugeriu tentar

49 identi ficar as vias estruturantes e as vias das atividades. Infonnou que em praticamente todas

50 as regiões administrativas, os lotes são de perfil residencial unifamiliar, e que já estão

51 destacados na malha. E no caso de Brazlândia só há um lote que é Residencial Exclusivo. O

52 Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues lembrou que sempre que houver projeção é

53 Residencial Exclusivo. 2) A Diretora de Unidade Planejamento Territorial Leste e Norte,

54 senhora Maria das Graças M. de Oliveira continuou a apresentação, com a RA Planaltina -

55 esclareceu que em Planaltina, onde há a Avenida Independência, via de atividade, é onde

56 acontecem os subcentros, CSII 2. E que a CSII 3 está mais voltada para a borda da cidade, ou

57 próxima às rodovias, que não é o caso desse conjunto de lotes em Planaltina. Tem-se em

58 Planaltina, o centro geográfico, que é onde estão os lotes de equipamentos públicos e de uso

59 institucional. Explicou que o R2 NO pode acontecer tanto a residência quanto qualquer outro ~
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uso: comércio, serviço, institucional c industrial. Há também o setor de oficinas, CSlINDR,

onde nos lotes menores está sendo permitido a residência também. No CSlIND 1, são os não

tão poluentes. E a grande maioria é RO 1, que são habitações uni familiares; e nas vias de

ligações entre os conjuntos ou as quadras tem RO 2, onde se pennite o comércio. O senhor

Francisco das Ch:lgas Leitão perguntou se no CSlINDR, poderá fazer residência, uma

fração predial separada, e vendc;r a residência, a exemplo do Polo de Modas, em que a pessoa

mora em ci~a, e tem pequena indústria embaixo. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves

Rodrigues esclareceu que o uso ÇSlIND é obrigatório em qualquer um dos lotes, e que

evel)tualmente é facultado também a residência. Enfatizou que talvez não foi pensado no caso

de criar várias quitinetes em cima para alugar, e que os parâmetros precisarão coadunar com

,essa questão. A Diretora Maria das Graças observou que o Polo de Modas não está com essa

categoria, que é uma situação 1;>emsin!,'lllar, tanto que foi alterado o uso, justamente por ser

diferenciado. O Diretor das UTPs Oeste e Sul o Senhor Márcio Brito Silva Ferreira

complementàu que o qu.e vai limitar são os parâmetros, por exemplo, em três pavimentos, a

pessoa faz a atividad" comercial ou industrial no térreo, e os outros dois pavimentos faz

quitinetes. 3) A Diretora das UTPs Central Adjacente 1 e 11, a Diretora Ana Cristina

Machado Vieira continuou a apresentar, a RA Varjão - não sofreu grandes alterações. O uso

definido para a via principal do Varjão foi o CSlIR2 NO, por ser uma área que tem

,residências, o, comércio no térreo, mas com alguns poucos lotes que continuam somente

residencial. Para essas áreas foi definido NO. A grande maioria do Vatjão é de lote RO 1 e

RO 2, que permite comércio mais simplificado. Alguns equipamentos públicos serão passados

para o uso institucional, e outros vão abrigar o uso da fita. O representante da OAB, senhor

Leonardo Mundim parabenizou o Governo pela preocupação em ouvir a sociedade. Fez uma

breve explanação sobre a LUOS: A) Ponderou que a Ordem dos Advogados do Brasil-

OABIDF não tem o interesse de que um prédio tenha sido construído com maior ou menor

área, mas sim assegurar que a lei realmente traga o melhor funcionamento da sociedade e das

cidades, e também dar voz às comunidades que não tem voz no Conselho e na Câmara, não

por não ter sido chamada, mas pelo próprio conjunto das forças políticas. B) Na minuta há 11

eixos estruturantes, c que isso pode trazer alguns problemas no gerenciamento dos eixos, mas

reconhece que é dada a variedade humana, e que o Varjão é um caso desses, é a regiã~
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administrativa de menor tamanho e de menor poder aquisitivo do DF. C) Chamou a atenção

que como colaboradores de um anteprojeto, a Câmara até pode condenar os ricos à riqueza,

mas não pode condenar os pobres à pobreza. D) Ressaltou que no caso do Varjão

especificamente, percebe que está havendo uma divisão de quarteirões, em que um mesmo

quarteirão, tem na parte da frente um tipo de destinação em que pode haver casas,

apartamentos e comércio, e a metade de trás com um tipo de outra ocupação, que pode haver

apenas casas unifamiliares. E) Percebe que faltam serviços de apoio, por exemplo, academias,

supermercados, material de construção acima do pequeno porte, o que geralmente exige uma

área contigua acima de 800m2 de área edifieável; bem como de edit1cios residenciais com

qualidade de vida c área de lazer, o que geralmente exige uma área contígua acima de

1.600m2 de área edificável. Sugeriu como proposta: I) executar o mesmo que foi feito no

Paranoá; 2) fazer a exemplo de São Paulo, que quando o mesmo quarteirão tiver dois usos, o

uso mais. abrangente abrange o quarteirão. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves

Rodrigues sugeriu que a proposta .seja encaminhada ao grupo, para estudo e avaliação.

Esclareceu que quando o pessoal fez a proposta, também identificou algumas tendências, e

nos casos onde não é muito perceptível para que rumo está indo a cidade, foi pensado a cor

cinza, permitindo todos os usos, e a própria dinâmíca da cidade tende a consolidar com

determinado uso possível. A Diretora Ana Cristina Machado Vieira esclareceu que a

próxima etapa do h'Tl1PO técnico é identificar todas as áreas onde são possíveis acontecer os

remembramentos, pois hoje entre a mesma VOS c mesma categoria é permitido, mas entre

VOS diferentes, não. E que isso é mais desejável nas vias estruturantes, principalmente nas

cidades como o SCIA, que também tem um indice tão baixo quanto o do Varjão, e que a

estrutural faz parte do SCIA. Lembrou que há algumas cidades com limitação ambiental, por

exemplo, o Varjão, com muitas questões ambientais que precisam ser observadas, não tendo

tanta liberdade para fazer os parâmetros de acordo com o que é entendido que deva ser.

Esclareceu ainda, que no mapa dá para ver as diferenças por conta dos usos, mas são os

parâmetros que realmente balizarão. Enfatizou que além da condicionante ambiental, o Varjão

também tem a questão de ser área de Entorno da área tombada, e que por conta da limitação

de altura não conseguirá verticalizar. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues ~ \

ponderou que em alguns casos de remembramentos será estudada a possibilidade de ter lotes q;
..~ ~ ~~.
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maIOres para alguns usos. O Senhor Leonardo Mundim reforçou que a preocupação é

pennitir que as pessoas que moram no Varjão tenham acesso aos serviços comuns, porém

com mais qualidade e variedade, sem precisar se deslocar para outras regiões, como ocorre

hoje. A Diretora Ana Cristina Vieira explicou que quando fizer a modelagem e definir os

parâmetros, dará para ter melhor percepção, estudar e ter uma melhor leitura, no caso de

remembrar a. altura. 4) O Diretor Márcio Brito Silva Ferreira apresentou a RA Riacho

Fundo 11 - explicou que são cinco etapas. A terceira etapa já foi registrada em cartório, e a

quinta etapa é o Morar Bem. Na *rea do inicio da terceira etapa, os lotes foram criados para

área de desenvolvimento econômico, e uma pequena centralidade com CSR 2, lotes maiores.

O senhor João Gilberto de Carvalho Aeeioly, representante da Sociedade Civil, informou

que no Gama, até pelo códigq de edificação, há pilotis. E quando chega onde é obrigatório o

uso não residencial, não se ad'Ilité o,uso residencial no térreo, e apresenta três subcategorias, e

discorre, sobre as três categOl;ias, Ressaltou que percebe um problema nessa situação, em

cidades como o G~ma, Samambaia, Ceilândia, Recanto das Emas, pois terão essa

reconfi!,'1Iração nas avenidas. Sugeriu estimular o comércio nesses lotes, mas reconhece que

dependendo da cidade não Se consegue viabilizar, porque geralmente são habitações dê

interesse social, Progr,ama Minha Casa Minha Vida, em que se viabiliza quando constrói

saindo do térreo, porque. se utiliza ou parede de concreto ou alvenaria estrutural, e toma mais

viável saindo do solo. E ponderou .que uma preocupação é que existirão grandes lotes,

oportunizando desenvolvimento na cidade, mas que as pessoas procurarão os de uso exclusivo

residencial, que não teriam a vedação. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues

esclareceu que entende a preocupação, e que é sua preocupação também, no sentido de que à

medida em que se obriga uma quantidade de comércio, a exemplo do Gama, é preciso estudar

e amadurecer, pois é possível que a cidade não tenha demanda para comércio, e as lojas

ficarem fechadas. A Diretora Ana Cristina Vieira esclareceu que os cálculos serão

justamente para calcular depois que os parâmetros estiverem construídos, quanto de área tem

para comércio, para habitação, para balancear e não ficar muito comércio onde não tem

habitação. O Diretor Márcio Brito Silva Ferreira ressaltou que nas vias de atividades existe

a preocupação de não deixar que aconteça o Residencíal Exclusivo, porque se deixar o CSR

NO",m, ,I, do ",1,ld'do. lri, "; pm,l"m"," ~ ~. w~ P'" "" PI";QjJ
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o Residencial show de Morar. Explicou que a preocupação é também u~banistica, e se não der

certo, poderá ter o resultado que será ou o lote vazio ou a loja vazia, O senhor Nilvan

Vitorino de Abreu, representante da Sociedade Civil, questionou alguns pontos: I)

perguntou sobre o Riacho Fundo lI, se são quadras ou áreas grandes, que destina a moradia,

se são quadras de lotes grandes, projeções ou residencial uni familiar. 2) perguntou o que

estaria contemplado para comércio na Quarta Etapa, na parte dos lotes uni familiares. O

Diretor Márcio Brito Silva Ferreira respondeu: 1.1) que os lotes são da Terceira Etapa do

Riacho Fundo lI, os verdes são residenciais exclusivos, e os outros são da Quinta Etapa já

pacificados. 2.2) que' os lotes com uso residencial obrigatório nivel um, podem ter pequenas

atividades de serviços, e que não é comércio mais permissivo. Explicou que alguns lotes estão

vazios hoje porque, houve problema no registro, em que alguns lotes não foram

comercializados pela Tcrracap. O senhor Antônio Batista de Morais ponderou que é

importantc o debate com o setor produtivo, com relação ao comércio embaixo e residência em

cima. Sugeriu fazer audiência pública nas cidades, para discutir com a comunidade local,

sobre o potencial da cidade. O Sccretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues esclareceu

que as audiências estão prcvistas, que serão feitas em várias regiões do Distrito Federal. Mas

que o momento é de se chegar a um material, em que o texto irá à Consulta Pública, para

posteriormente debater com os moradores, nas audiências públicas em várias regiões do DF.

O senhor Rogério lVIarkiewiez, representante da sociedade civil, observou que os lotes que

dão para a via, são lotes único de rua a rua, e se obrigar a ser comércio no térreo inteiro,

realmente estará obrigando a ter galerias de fora a fora. A senhora Maria Emília Bastos

Stenzel ressaltou que a exigência do uso comercial, a longo prazo, é favorável a todos, mas

que de fato a questão de não permitir que tenha também o residencial no térrco nessa porção,

acaba determinando grandes lojas que provavelmente não tcrão demanda. O Secretário

Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues enfatizou que obrigar uma quantidade de comércio,

pode também não haver demanda, e tão ruim quanto ter um muro na frente, é ter uma loja

fechada na frente. 5) A Diretora Maria das Graças M. de Oliveinl apresentou a RA Jardim

Botânico - explicou que a di fcrença do que foi apresentado na última reunião, é que os lotes

da Terceira Etapa do Jardim Botânico estavam todos como Residencial Exclusivo. E depois ~)

da conversa na última reunião, retomou a debater o assunto verificando-se que na NGB ~

~;>6
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180 aprovada para esses lotes, já é permitido o comércio. Eles estão como RO I não mais

181 exclusivos; e no restante não houve alteração. Tem um eSR 3 na Primeira Etapa, onde tem o

182 comércio e residência em cima; na parte de baixo foi definido como eSll 3, que também está

183 voltado para a rodovia. E nos pequenos centros e subcentros, o es II 2, os lotes institucionais

184 e mais alguns lotes de equipamento público. 6) A Diretora Ana Cristina Machado Vieira

185 apresentou a RA SelA - esclareceu que no selA houve uma dificuldade em ter um uso mais

186 abrangente para algumas vias, porque há um problema sério da caixa de via, sendo definido

187 uso eSllR NO para essas vias, que são as que tem a caixa um pouquinho maior. A senhora

188 Maria Emília Bastos' Stcnzel perguntou qual é a caixa que é minima, e se há comércio no

189 local. A Diretora Ana Cristina respondeu que é menos de 6, pois não há calçada, e que já

190 existe sim o comércio, que é uma via compartilhada hoje, com gente andando nas ruas, e os

191 carros presentes também. P.onderou que como está ampliando para as outras vias, que essa via

192 não é tão grande. E que. não está tirando o comércio, ele poderá acontecer, simplesmente não

193 está sendo dada a mesma ênfase no comércio, o potencial será diferente. Também apontou

194 uma problemática, que é o fato de que se desejava que fosse uma área industrial, mas que por

195 questões ambientais não foi possível definir o uso eSllND, como o uso que foi colocado para

196 a cidade do automóvel, o INDR, porque existe residência também. Então, foi dado um passo

197 para trás, e definiu o uso eSllR, permitindo o comércio, as oficinas continuarão podendo

198 acontecer, porque já é bastante utilizado para oficinas. E a outra área da cidade do automóvel,

199 permanece toda índustrial, sendo que as áreas menores podem abrigar o uso residencial

200 também. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues questionou se não haveria

201 possibilidade de comércio em todo o triângulo. Ao que a Diretoria Ana Cristina Machado

202 Vieira explicou que há uma questão social abrangente, que as pessoas compram por trás das

203 !,'fades, e que ninguém entra sozinho na região. Foi complicado até para fazer a vistoria.
\

204 Ressaltou que estão sendo melhorado al!,'Umas áreas, inclusive, já há demanda para clínica na

205 Via Estrutural. O senhor Leonardo Mundim reforçou a necessidade de se estimular que

206 existam galerias, comércio, serviços, pois com mais circulação de pessoas, desestimula esse

207 tipo de criminalidade.7) O Diretor Márcio Brito Silva Ferreira apresentou a RA Santa Maria

208 - explicou que nas duas partes do parcelamento: as quadras 418 e 421 e o centro urbano, a

209 partir do critério adotado, achou-se por bem tirar o parcelamento, pois o centro urbano tem

I \
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uma pendência fundiária com o Quinhão 23, cm que parte do parcelamcnto tem uma questão

fundiária a ser resolvida. E o parcelamento já ocupado hoje não passou pelo CONPLAN, não

tem Decreto dc aprovação, e um dos critérios que foi adotado para incluir na LUOS, era ter

pelo menos um Decreto de aprovação. Esclareceu que comparando com a última LUOS, essas

vias de atividades eram praticamente tomadas por lotes de uso institucional, e que foi alterado

em praticamente todos os lotes 'institucionais que estão em conjunto, passaram a ser de uso

misto, admitindo residência. Toda cidade é estruturada com RO 1 no miolo das quadras, e RO

2 estruturando as próprias quadras. O Polo JK é uma área destacada da cidade, seria um

CSIIND 2, industrial mais permissivo, com alguns lotes que poderiam ter habitação

multifamiliar exclusiva. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alvcs Rodrigues perguntou se

farão alguma reforma e ampliação, obrigando a colocar o comércio? O Diretor Máreio Brito

SilVl1Ferreira esclareceu que enfrentaram uma discussão h'I"andedentro da subsecretaria, e

que um dos dispositivos pensados é ter uma habitação multifamiliar exclusiva, se conseguir

comprovar que tirou Habite-se, em 'cima de uma legislação vigente que pennita isso, então

teria um indulto. A Diretora Ana Cristina Maehado Vieira explicou que a situação também

é para o caso do licenciamento, qua'ndo um local permitir um uso, e a UOS agora não permite,

mas que já está meio pacificado, que se a pessoa tem o alvará de funcionamento, poderá

renovar a atividade que já tinha. 8)"A Diretora Maria das Graças M. de Oliveira apresentou

a RA Sobradinho 11 - explicou que 'é um núcleo que de fato ainda não está bem consolidado.

Na avenida principal da cidade ainda existe muita residência uni familiar e pequenos

comércios. Foi decidido colocar um CSII R I NO, onde tudo pode e nada é obrigatório. Então,

foi colocado CSlI R2 N, porque também existe residência no local. E nas que continuam os

conjuntos residenciais, foi colocado também o RO 2, onde pennite também o comércio. 9) A

Diretora Ana Cristina Machado Vieira apresentou a RA ~IA - esclareceu que tem uma

predomináncia do uso industrial, alguns trechos estão sendo categorizados, como o caso de

alguns conjuntos voltados para a via. Está sendo definido o uso residencial também, o

CSlIND RE. No miolo seria o CSlI 3, onde a residência não é pennitida. O senhor João

Gilberto de Carvalho Accioly, representante da sociedade civil, sugeriu tirar o !NO I e

colocar o IND 3, que é menos restritivo, já que se enxerga uma possibilidade de expansão,

b'm oomo,m SAAN, q" predom''', m,,"'" ,,,'riri,", p,m '~jO d:~
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nova área de expansão econômica. Ponderou que não consegue perceber a necessidade de

existência das duas classes. A Diretora Ana Cristina Vieira explicou que no IND I ainda

permite mais atividades comerciais do que permite no CSIIND 3, e estaria colocando usos

,que nunca acabariam nesses lotes e tirando usos que já acontecem lá. Portanto, poderia ser

CSIIND 2, mas o 3 acontece só onde tem lotes grandes, tipo para Petrobrás, algo até maior do

que existe no Distrito Federal. Informou que o grupo definiu várias categorias de

Equipamento Público c EP, e 'os que permaneceram com uma categoria de I a 3, vão

pemianecer como'equipqmento público; e os demais, será feita uma avaliação para verificar

se eles vão passar pqra IND, 'ou se"vão receber a categoria da fita do conjunto onde estão

acontecendo. O senhor Leo'nardo Mundim ponderou que o SIA cada vez mais tem a

tendência de se tomar uma' cidade; e a ideia é desenvolvê-la como uma cidade mais

abrangente, em tennos de variedaQes de usos. Questionou também se há previsão de área para

'escola, postos de saúde. A DiretQral'Ana Cristina Vieira esclareceu que a intenção, por

enquanto, é que l)ão se tome em uma cidade que tenha um percentual grande de residência,

ainda não. O Secretário Adjunto LLiiz Otavio Alves Rodrigues explicou que o SCII permite

tudo isso. Pontuou que tem dúvida se a parte de baixo da EPTG seria Equipamento Público-

EP. A Diretqra Ana Cristina Vieira esclareceu que muitos dos que estão como EP, com

certeza serão mantidos, mesmo os que foram criados para a CAESB. 10) O Diretor Márcio

Brito Silva Ferreira - apresentou a RA Recanto das Emas - na origem a Avenida Recanto

das Emas, não era permitido uso residencial, tentou deixar com CSR 2. O inicio da Avenida

Recanto das Emas é a central idade 'da cidade, é onde o comércio acontece de verdade. A

proposta é tentar buscar o uso mais 'diversificado, 11) A Diretora Maria das Gnlças M. de

Oliveira - apresentou a RA Sobradinho - já é um núcleo bastante consolidado, a grande

maioria uni familiar. E os moradores não querem que aconteça um RO 2, para ter um

comércio junto com a residência, Tanto que a grande maioria desses lotes estão como RO I.

A comunidade já se manifestou na época do PDL, em 98, Em muitos dos lotes já acontece o

comércio embaixo e a residência em cima, alguns lotes também colocados como CSIIR 2;

também lotes institucionais, lote da CAESB, continuam como IND. Próximo do centro da

cidade são projeções com pilotis e habitação coletiva; um outro subcentro, onde foi colocado

, VOS;, '=bém " 'o'~m,'o= do ,doe ',do"",',q"" F:J~
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270 Cristina Machado Vieira - apresentou a RA Núcleo Bandeirante - explicou que hoje o que

271 se percebe é que esses lotes que pennanecem como RO I são essencialmente residenciais

272 exclusivos. Atrás do setor de motéis está sendo pennanecido o uso residencial. Informou que

273 há alguns casos em que ficam na dúvida se é residencial ou se é prestação de serviço, que até

274 se verifica se há roupa, qual tipo de cortina na janela, para averiguar se há uso residencial. O

275 Diretor Márcio Brito Silva Ferreira explicou que no último Governo, foi feito uma Lei

276 Complementar, para tentar resolver a questão dos lotes compartilhados, e tentou-se aplicar o

277 desdobro, o reparcelamento desses lotes, para criar duas unidades, mas isso não desenvolveu

278 porque tinha que fazer um Decreto de regulamentação, e ficou por isso mesmo. O senhor

279 Rogério Markiewiez sugeriu que ficasse um dispositivo na Lei, a questão da preocupação

280 das duas unidades: habitacional e uni familiar. E que é preciso tomar o cuidado, e deixar

281 possibilidade de duas matriculas, uma para cada residência. A Diretora Ana Cristina Vieira

282 esclareceu que a questão do bifamiliar originariamente foi determinada para algumas cidades,

283 para Taguatinga, Ceilãndia, Samambaia, onde era permitido, mas a matricula tinha que ser

284 única, e se pensou originariamente para uma familia que quisesse colocar o filho ou sublocar

285 o imóvel, complementando a renda familiar. A Diretora Ana Cristina Maeh,tdo Vieira

286 informou que todas as observações estão sendo anotadas. O Secretário Adjunto Luiz Otavio

287 Alves Rodrigues esclareceu que o' lote tem que manter a caracteristica de que se amanhã

288 alguém for comprar, vai comprar o lote inteiro, e não uma fração pequena, e eventualmente

289 ele poderá sublocar, em alguns locais funciona bem, igualo americano locar o porão, mas é

290 uma easa só, onde você aluga parte da residência. Item 4. Encerramento. Por não haver tempo

291 hábil para prosseguimento aos trabalhos, a reunião foi encerrada, ficando acordado a próxima

292 reunião para o dia 4 de novembro às 9h. Foi solicitado aos membros que fizessem a leitura do

293 material e enviassem as contribuições, nesse intervalo, para que já tenha um retomo na

294 próxima reunião.
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