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GOVERNO no I>ISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do TelTitório e Habitação do Distrito Federal
-SEGETH
Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal -
LUOS

ATA DA 15"REUNIÃO DA CÃMARA T1tCNICA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO

SOLO no DISTRITO FEDERAL - LUOS

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

2 Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edifício Sede da SEGETH, foi aberta a 15"

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

4 pelo Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do

5 Distrito Federal - SEGETH. Thiago Teixeira de Andrade, contando com a presença da

6 Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, da Subsecretária da Sugest, Cláudia Varizo

7 Cavalcante e de membros representantes da Sociedade Civil do Conselho Consultivo de

8 Preservação e Planejamento TelTitorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTM/DF e

9 do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN, bem

10 como do Grupo de Trabalho da Segeth. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta

11 Ata. A pauta segue transcrita: I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes;

12 1.3. Apreciação e aprovação da Ata da 14' Reunião, realizada no dia 26/01/2017; 1.4.

13 Sugestão de calendário mês: Março, Abril e início de Maio: 1.5. Entrega e discussão -

14 Planilhas de Parãmetros Urbanísticos; 2. Itens para Apreciação. 3. Assuntos Gerais. 4.

15 Encerramento. Item 1. Ordem do dia: Subitem 1.1. Abertura dos trabalhos: O Secretário

16 Thiago Teixeira de Andrade abriu os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Em

17 seguida. passou ao Subitem 1.2. Informes: O Secretário Thiago Teixeira de Andrade

18 colocou da necessidade de aceItarem uma data para realização da Audiência Pública da etapa

19 da questão dos parâmetros de ocupação. em função dos Feriados que acontecerão no mês de

20 abril. Explicou não se tratar da Audiência final, que obviamente acontecerá, conforme

21 legislação. E sim do cumprimento de acerto realizado quando do início das discussões da

22 LUOS e PPCub. onde estabeleceram que iriam realizar audiências temáticas intermediárias.

23 Historiou que já fora realizada a Audiência de Parâmetro de Uso e agora fariam a Audiência

24 dos Parâmetros de Ocupação. Colocou que do PPCub foi realizada a primeira Audiência de

25 caráter conceitual e que já estão programando a segunda. também temática. Finalizou que as

26 Audiências da LUOS seriam três: de Uso e Ocupação. Parâmetros e a final. Seguiu

27 esclarecendo que as tabelas de parâmetros estarão disponíveis antes da real ização da
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Audiência Pública. Destacou que a ideia não é discutir RA por RA na Cãmara Técnica e sim

liberar o material para que as questões venham da Sociedade Civil. Colocou que faltam

apenas ajustes finais ao material e que, hoje, a reunião seria para mostrarem debates

conceituais. Foi estabelecido que a Audiência sobre Parãmetros de Ocupação da LUOS será

realizada no dia seis de maio de dois mil e dezessete. O Secretário Thiago Teixeira de

Andrade informou. ainda, sobre reunião realizada com Representantes do Ministério Público,

que questionaram a realização da Audiência Pública. Informou que esclareceram ao

Ministério Público que não se tratava da Audiência Final e sim da ampliação do debate com a

comunidade, com a realização das Audiências Temáticas. Registrou que houve o

entendimento, e o Ministério Público não se opôs a realização das Audiências Temáticas, mas

impôs uma série de condições, dentre elas, a realização de uma reunião para apresentação da

LUOS ao Ministério Público. Seguiu explicando que foram realizadas mais de uma reunião

no mês de fevereiro com o Ministério Público, com algumas sugestões. Citou que uma delas é

a criação de um Geoportal específico. sem chamar de Geoportal, por conta de ser tratar, ainda,

de uma informação preliminar. Assim, registrou que criaram uma máscara específica no site

da Segeth, onde só têm as camadas que interessam a LUOS e os avisos e que abarcará toda a

parte de uso e os parâmetros em breve. Seguiu apresentando sobre a questão no site.

Informou, ainda. que irão entrar com um novo site da LUOS, que será muito mais gráfico e

visual. Seguiu-se com a apresentação e explicação de como ficará o acesso ao material da

LUOS através do site. O Senhor Eduardo Aroeira Almeida, Ademi/DF, solicitou que a

mesma apresentação seja realizada na ADEMI. A data deverá ser marcada. O Secretário

Thiago Teixeira de Andrade ressaltou que a LUOS será gerida da forma apresentada pelo

público, através do Geoportal e que a LUOS irá prevê a forma de entrada dos novos

parcelamentos no sistema. Foi esclarecido que a questão da Onalt está em estudo ainda.

Passou-se ao Subitem 1.3. Apreciacão e aprovacão da Ata da 14' Reunião, realizada no dia

26/01/2017: A Ata foi aprovada por unanimidade, conforme apresentada. Seguiu-se com a

apreciação do Subitem IA. Sugestão de calendário mês: Marco. Abril e início de Maio: Foi

consenso que as reuniões da Câmara Técnica sejam realizadas semanalmente, sendo todas as

sextas-feiras, com a alternância de período; matutino e vespertino. Em função da Audiência

Pública marcada para o dia seis de maio de 2017, a 21' Reunião, marcada para o dia cinco d:jJ
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maio de 2017 ficou adiada para o dia 12 de maio de 2017. Em seguida, passou-se ao Subitem

1.5. Entrega e discussão - Planilhas de Parãmetros Urbanísticos: A Subsecretária da Sugest,

Cláudia Varizo Cavalcante, explicou que não faria propriamente uma apresentação e que o

objetivo da reunião seria mostrar as tabelas de parâmetro, que já estão elaboradas, entregar o

pacote dessas tabelas e explicar o processo de como os dados estarão disponibilizados. Seguiu

historiando como se deu o processo nos bastidores, a partir das orientações recebidas nas

reuniões da Câmara Técnica. Registrou que hoje estarão disponíveis 12 planilhas e que as

outras 12 estão sendo revisadas. Que nem todos os mapas foram rodados ainda, mas que todos

serão. Que estão apresentando na Câmara Técnica aquilo que a equipe minimamente já

uniformizou, em termos de entendimento para as três Diretorias. Que estão trabalhando para

entregar o material o mais elaborado possível para a Audiência, colocando que a produção de

material congela na convocação da Audiência, mas que os trabalhos continuam. O Secretário

Thiago Teixeira de Andrade ressaltou que fizeram toda uma discussão em cima dos debates

que surgiram na primeira reunião da Câmara sobre os critérios da questão das alturas

máximas e já alteraram nas planilhas. Seguiu-se uma apresentação detalhada das tabelas,

momento em que os membros da Câmara puderam fazer esclarecimentos. O Senhor

Giulliano Magalhães Penatti questionou se teria havido redução do potencial construtivo e

diante da afirmativa, solicitou que a listagem dos lotes em que esta redução aconteceu seja

repassada a Terracap, se possível. O Senhor Eduardo Aroeira Almeida informou que os

parâmetros elencados são muito importantes, mas que a análise total só poderá ser feita

mesmo com a divulgação dos demais parâmetros; vaga. permeabilidade e afastamentos.

Foram feitos esclarecimentos sobre a taxa de ocupação. O Senhor João Gilberto de

Carvalho Accioly, SindusconlDF, chamou a atenção para a importância da questão levantada

pelo Senhor Giulliano Magalhães Penatti sobre a redução do potencial construtivo que

ocorrerá em alguns lotes. Argumentou que entende que a proporção da taxa de ocupação e da

taxa de permeabilidade tem que ter uma coerência com o coeficiente de aproveitamento. A

Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante informou que taxa de permeabilidade que foi

definida não foram revisadas, inclusive. em função do licenciamento dos parcelamentos. O

Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly ponderou que em todas as discussões havidas a

respeito de taxa de permeabilidade foi colocado que a LUOS iria buscar a compatibiliza;u
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Alel10u que se não mexerem nessa questão irão permanecer com o problema. que impactará a

taxa de ocupação. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante colocou que está previsto

fazerem simulações para análise destas questões, argumentando que só então poderiam

demonstrar a viabilidade ou não das situações. Seguiu-se com esclarecimentos específicos de

membros da Câmara com auxílio do mapa. Questionado a respeito de construções que ficarão

fora do padrão com as regras estabelecidas na LUaS, o Secretário Thiago Teixeira de

Andrade argumentou que o princípio da LUaS é com as vistorias. com o critério e com o

reconhecimento do máximo possível das condições regularizáveis. complementando que a

LUaS não é alforria e anistia e quem. ao final, estiver fora das regras estabelecidas terá que

se adequar. Ressaltou que a rcgra não deve ser baseada em exceções e sim no que é costume

utilizado pela maioria. Finalizou colocando que existe solução para a questão e estão sendo

trabalhados vários instrumentos para resolver os problemas das irregularidades. A

Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante explicou que estavam disponibilizando doze

tabelas. Comunicou que em breve será disponibilizado o resto das tabelas com todos os dados.

Explanou que entende que ir divulgando por RA acaba não sendo uma lógica muito boa para

o processo. porque o processo está acontecendo ao mesmo tempo e em várias diretorias. Foi

infomlado que o link das tabelas estará disponível no site até o final do dia e que também será

enviado a todos os membros. por e-mail, o link do Geoportal. Passou-se ao Item 3. Assuntos

Gerais: Foi informado que a próxima reunião da Câmara Técnica ficou marcada para o dia 24

de março de 20 I7 no período vespertino. Item 4. Encerramento. Encerradas as discussões e

debates, o Secretário Thiago Teixeira de Andrade agradeceu a presença de todos e finalizou

Os trabalhos.
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CLAUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária
SUGEST/SEGETH

MÁRCIOBRIT A FERREIRA
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RENATA MARCHINI LOUREIRO

Assessora
SUGEST/SEGETH
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