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ATA DA 4' REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO

SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS

Às nove horas e trinta minutos do vigésimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e

dezesseis, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Salda de Reuniões - Edit1cio Sede da

SEGETH, foi aberta a 4' Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do

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

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

Subsecretária de Gcstão Urbana, senhora Cláudia Varizo Cavalcante, da Coordenadora de

Gestão Urbana, senhora Moema Rocha de Sá. 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 - CCPPTM/DF, bem como do Grupo de Trabalho da SEGETH, que foi instituído por

meio da Portaria nO13, de 23/02/2016, com a finalidade de elaborar minuta de projeto de lei

complementar, que dispõe sobre a LUaS. A lista de presença encontra-se anexa a esta Ata. A

pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3.

Aprovação da Ata da 2' Reunião, realizada no dia 17 de junho de 2016; IA. Tabela de

Atividades; 2. Assuntos Gerais; 3. Encerramento. Passou imediatamente para o Item 1. Ordem

do dia: Subitcm. Subitem 1.1. Abertura dos trabalhos, quando o Secretário Adjunto, Senhor

Luiz Otavio Rodrigues, dcu por aberta a Sessão, cumprimentando os presentes. Em seguida

passou para o Subi tem 1.2. Infonnes, quando o Secretário informou que está aberta a

Consulta Pública para a LUaS até o dia dez de agosto, que até o momento chegaram poucas

contribuições, e solicitou a ajuda de todos na divulgação. Seguiu-se para o Subitem 1.3.

Aprovação da Ata da 2' Reunião, realizada no dia 17 de junho de 2016, que foi aprovada com

abstenção do Senhor Sigefredo Vasconcelos. Em seguida, passou-se ao Subitem IA. Tabela

de Atividades: A palavra foi dada a Senhora Moema de Sá, COGEST/SUGEST, que explicou

que prepararam a apresentação para tratarem na Sessão em andamento, de dois temas: a lista

de atividades que tem que ser elaborada para fundamentar a LUaS, confom1e previsão do

Art. 46 do PDOT, e a continuidade da apresentação do processo de revisão das unidades de

uso e ocupação do solo. O Senhor Eduardo Aroeira Almeida, ADEMIIDF, sugeriu receberem

os temas da reunião antecipadamente para se prepararem melhor para as reuniões. A senhord
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Moema de Sá, COGEST/SUGEST, seguiu com a palavra lembrando que no dia 10 de agosto

terão que estar com a publicação da convocação e a minuta do projeto de lei disponivel e

concluído para encaminhamento aos Membros para realização das audiências públicas.

Colocou às demandas vindas após a colocação em Consulta Pública: permeabilidade, a

questão da altura, transporte e área rural, destacando que esses 2 últimos temas não são

assuntos da LUOS, e em relação ao uso e ocupação do solo e complementação do setor.

Informou que o setor que mais se mobilizou no envio de demandas foi à população do Park

Way. Seguiu com a apresentação da tabela de uso e atividades para o Distrito Federal. que

estão elaborando e revisando, com base na Tabela de Classificação de Uso e Atividades do

Distrito Federal. vigente. Explicou que agregaram as alterações advindas do CNAE, na versão

2.2, à tabela; que as alterações implicam em modificações em 35 atividades. que foram

inseridas na nova tabela e categorizadas, conforme o uso; que também buscaram fontes do

enquadramento das atividades econômicas e que buscaram ainda, estudos publicados no site

do IBGE. Mostrou o formato da tabela de classificação de uso e atividade, informando que a

tabela vai ser aprovada por ato do Governador, por meio de um Decreto e que a tabela terá a

aplicação conjunta, tanto para a elaboração do PPCUB, quanto para a elaboração da própria

LUOS, tendo, no entanto, a formatação especifica para cada um. A Senhora Tânia Ballella de

Siqueira, Sociedade Civil, informou que a questão da tabela de uso e atividades para o

PPCUB ainda vai ser objeto de discussão. A Senhora Cláudia Varizo Cavalcante, SUGEST.

informou que a intenção, dentro da Secretaria, é que essa seja uma tabela geral para ser

utilizada como referência para os dois instrumentos. A Senhora Tânia Ballella de Siqueira.

Sociedade Civil, destacou que a discussão que será iniciada, no âmbito do PI'CUB, é se a

tabela é ou não aplicável no âmbito da área tombada. pela sua especificidade, uma vez que ela

não é uma tabela de uso e atividades sobre o ponto de vista urbanístico. A Senhora Moema de

Sá, COGEST/SUGEST. seguiu com a apresentação detalhada da tabela. O Senhor Eduardo

Aroeira Almeida, ADEMI/DF, sugeriu que quando tratarem do uso. ainda que se use o

CNAE. tratassem das proibições na Lei e até mesmo no Decreto, para o caso do surgimento

de novas atividades. O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues, Secretário Adjunto da Segeth.

colocou que entende que isso seja muito mais um problema da licença de funcionamento, do f
que propriamente uma questão de uso e ocupação. Sugere que a Licença de Funcionament6
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possa chegar até um deternúnado nível da CNAE, que não chegue até a subclasse. A Senhora

Cláudia Varizo Cavalcante, SUGEST, colocou que a proposta, da Segeth, vem muito casada

com a forma como o Distrito Federal está fazendo licenciamento de atívidades, que não criará

qualquer confusão na ponta, uma vez que ela já vai ter ali informada a subclasse. Que a

colocação dessa fonna no Decreto cria toda a agilidade para que os ajustes possam ser feitos.

Seguiu-se a discussão e ficou esclarecido tratar-se de duas coisas que estão sendo propostas:

atualização da tabela compatível com as atividades vigentes na Cidade hoje, deixando a

abertura para que ela possa ser atualizada, à medida que forem surgindo novas atividades

econômicas e que essas atualizações sejam feitas todas via Decreto. A Senhora Tânia Ballella

de Siqueira. Sociedade Civil, questionou como poderiam introduzir algum dispositivo para

que fosse avaliado o aspecto de impacto da atividade. O Senhor Célio da Costa Melis Junior.

lAB/DF. lembrou que a tabela da CNAE é a mais completa existente, sobre o ponto de vista

das atividades econômicas. Sugeriu que a Lei recepcionasse automaticamente as alterações

que a CNAE tenha. O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues esclareceu que é até desejável

que. a Lei já disponha dessa possibilidade de abrigar as atualizações. Esclareceu que as

tabclas que vão estar no Decreto, não necessariamente terão atualização automática ao surgir

um novo grupo, atividade. classes ou subclasses, instituídos pela CNAE. É necessário analisar

para que seja feito o enquadramento desses elementos conforme os usos definidos para o

Distrito Federal. conforme PDOT, antes de alteração da tabela, por meio de decreto do

Governador do DF. Informou que a Lei irá até o grupo, deixando a classe e subclasse para o

Decreto. Ressaltou que tem que ser assim porque a atividade terá aspectos urbanísticos que

precisam ser estudados. O Senhor Célio da Costa Melis Junior, IAB/DF, destacou que o ôrgão

responsávcl pela gestão do território tem que se debruçar sobre as questões urbanísticas,

sendo uma dimensão importante o impacto das atividades econômicas e que por isso propõe

que se automatize de alguma forma a recepção da tabela da CNAE. A Senhora Moema de Sá,

COGEST/SUGEST, explicou a dificuldade de automatizar, fazendo uma exposição detalhada

de como é o processo de enquadramento das atividades na CNAE. A Senhora Tânia Ballella

de Siqueira. Sociedade Civil, questionou se não poderiam introduzir na tabela, para cada

atividade, a classificação por nível de incomodidade, ou por nível de impacto de cada

"",'<fudo.O'"h" João do C"~"hoA~ioly. Si"dO~O~~" q'" :;.~O&
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89 referindo a atividades, quando na verdade estão tratando de subclasse ou de classe. A Senhora

90 Moema de Sá, COGEST/SUGEST, explicou que trabalharam com a incomodidade do uso,

91 uma vez que a questão do impacto pode ter abrangências variáveis, dependendo de onde está

92 localizado e da dimensão do empreendimento. O Senhor Eduardo Aroeira Almeida.

93 ADEMI/DF. sugeriu que a Lei parasse em uso. e que o resto fosse tratado por Decrcto. O

94 Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues argumentou que poderiam avaliar tecnicamente e se

95 chegassem à conclusão que essas eventuais novidadcs que aconteçam até o nível de grupo. cm

96 termos urbanistieos, seriam acomodadas ou incorporadas, bastaria prevcrem na própria lei, a

97 atualização da CNAE até o nível de grupo. O Senhor Eduardo Aroeira Almeida. ADEMIIDF.

98 questionou qual seria o problema de jogar a atividade para Decreto, se ainda assim, estaria

99 sob o controle da Secretaria. Foi esclarecido que houve três atualizações da CNAE em 16

100 anos, sendo uma com alteração de número de atividades e as outras em nível de subclasse. O

101 Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues, concluiu que se em 10 anos surgir uma nova atividade.

102 mudam a Lei. O Senhor Francisco das Chagas Leitão, Agefis, informou que para uma

. 103 atividade econômica estar incluída na CNAE precisa se enquadrar no código, o que OCOITepor

104 similaridade. E que é preciso fazer um levantamento se existem atividades econômicas no

105 território acontecendo sem a sua devida classificação. Colocou que entende que o nível de

106 incomodidade não é inerente a uma atividade, se dando em uma situaçào relativa. Que quanto

107 a uma tabela de classificação mais urbanística, poderiam se espelhar na do Código de 89, mas

108 que isso independente, porque as atividades estão lá. Scguiu-se com o debate sobre a forma de

109 como lidar em caso de surgimento de uma nova atividade. O Senhor Luiz Otavio Alves

110 Rodrigues ponderou ser necessário fazerem um levantamento para terem alguns subsídios. no

111 sentido de avaliar e verificar qual é o grau de novidade de atividades. A Senhora Cláudia

112 Varizo Cavalcante argumentou que estão conhecendo a tabela c que vão conseguir avançar

113 com essas incompreensões nos pontos apontados, que serviram bastante para refletirem c

114 amadurecerem. podendo ser retomados em momentos posteriores do debate. Foi informado

115 que o material completo será disponibilizado a todos. O Senhor Joào de Carvalho Accioly .

. 116 SindusconlDF, colocou que entende que o nível que a Lei deveria entrar seria no máximo de

117 atividade e não no nível de grupo. A Senhora Janaina Domingos Vieira. Sociedade Civil,

118 enfatizou a necessidade das planilhas serem analisadas conjuntamente com as plantas para&
~ ~,
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tomada de decisões, pois assim conseguiriam ver claramente o que podem ter a mais ou a

menos. Seguiu-se com os debates de como fazer atualizações de forma mais flexível. A

Senhora Tânia Battella de Siqueira, Sociedade Civil, voltou a defender que na própria tabela

de usos e atividades fosse colocado o nível de impacto, porque assim poderiam sanar algumas

dificuldades que as pessoas estão colocando no uso. Destacou que o aspecto urbanístico é tão

importante quanto o aspecto das atividades econômicas. Foi esclarecido que a resolução que

permite e trata de atividades profissionais exercidas em residências, aprovada pelo Senado

Federal, está sendo feita de forma casada com a LUOS. A Senhora Renata Marchini Loureiro,

SUGEST, colocou que o grande problema de indeferimentos dos licenciamentos de atividades

no DF nas áreas regularizadas é o déficit de dez anos existente na tabela de atividades vigcnte.

Que a resolução da questão seria lançar uma tabela de atividades novas e atualizar no

território a especialização desses usos. A Senhora Tânia Battella de Siqueira, Sociedade Civil,

resgatou a afirmativa do Secretário Thiago Andrade no CCPPTM, que a LUOS, a título

metodológico, seria basicamente a consolidação das nonnas vigentes. O que estaria sendo

contrariado ao ser dito que o principio da LUOS seriam todos os lotes ser uso misto. O

Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues esclareceu que o princípio de, eventualmente, uso misto

em lote residencial, que vinha desde sempre sendo utilizado está sendo consolidado, mantidos

os casos de exceção. Seguiu clarificando que estão expurgando do Código de Edificações

alguns parâmetros, claramente urbanisticos, que vão precisar ser incorporados na LUOS e que

estão flexibilizando os usos de equipamentos públicos comunitários, após estudos de

viabilidade e necessidade. A Senhora Moema de Sá, COGEST/SUGEST, continuou

corroborando que a base do trabalho que estão fazendo é no sentido de que a LUOS venha a

ser uma consolidação da metodologia e abarque a normatização vigente, tendo vários avanços

na abertura do leque de atividades. Seguiu com a apresentação. O Senhor João de Carvalho

Accioly. Sinduscon/DF, apontou que funcionam atividades exercidas por autônomos. Foi

sugerida a colocação de uma nota esclarecendo a questão. A possibilidade será estudada. O

Senhor Nilvan, Fórum das Associações e Entidades Habitacionais, levantou a questão de lotes

destinados a uso de habitação unifamiliar está sendo utilizado para habitação coletiva. O

Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues registrou que isso precisa ser avaliado a luz de uma série

de situações. especialmente, na questão da densidade. A Senhora Tânia Battella de Sique~
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149 Sociedade Civil, questionou se foram identificados usos desconformes nos levantamentos

. 150 feitos. Foi levantado que para essas questões poderiam utilizar a compensação urbanística. e o

151 Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues explicou que a compensação urbanística não é uma

152 compensação de uso. Que os casos devem ser estudados e permitidos quando for avaliado que

153 o uso já vai estar consolidado naquele espaço e que é compatível. passando a ser incorporado

154 pela LUOS ou o uso não será permitido. Que a sugestão de terem nas disposições transitórias

155 algo que dê a chance da pessoa se regularizar durante um tempo é razoável. Aprofundou que a

156 compensação urbanística visa àqueles casos em que a retirada do imóvel causaria mais

157 prejuízo do que benet1cios urbanisticamente e que ele é um instrumento de penalização pelo

158 fato da existência daquela irregularidade. A Senhora Renata Marchini Loureiro. SUGEST.

159 informou que na LUOS do PLC, a compensação urbanística que existia por uso tinha essa

160 finalidade de dar um prazo para a pessoa se adequar ao zoneamento. Propõe mudar a

161 nomenclatura de compensação de uso. A Senhora Tânia Battella de Siqueira. Sociedade Civil.

162 lembrou que é preciso haver a identificação dos casos para que se atinja o objetivo de dar

. 163 visibilidade de forma espacial. A Senhora Moema de Sá, COGEST/SUGEST, seguiu com a

164 apresentação. O Senhor João de Carvalho Accioly, Sinduscom/DF, questionou a possibilidade

165 de colocação de uma abertura para que seja pemlitido ter CNP J em apartamento para

166 atividades com baixa incomodidade. O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues sugeriu

167 colocarem a questão com a diferenciação de restrição ou não de acesso público. A Senhora

168 Renata Marchini Loureiro, infomlOu que na Lei de Licenciamento de Atividades vigente no

169 DF existe um artigo que trata justamente de atividades exercidas em lotes residenciais que não

170 tem recebimento de mercadoria que são permitidas. Foi consenso a necessidade de incorporar

171 a questão na LUOS. Foi levantado sobre a permissão de uso comercial em subsolo e

172 esclarecido que subsolo está sendo tratado na tabela de parâmetros e também tem uma Lei

173 específica. Foi colocado que cabe deixar a observação sobre que usos e em que condições

174 podem ser estendidos para o subsolo em momento oportuno. Seguiu o debate sobre a

175 permissão de utilização de CNPJ em apartamento e foi concílio deixar registrado para

176 avaliação. A Senhora Moema de Sá. COGEST/SUGEST. seguiu com a apresentaçào.

177 Explicou que estão trazendo os conceitos, porque tiveram problemas eom os mapas. mas que

178 irào disponibilizar os mapas, quando poderão ter um melhor entendimento. O senhor~
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Francisco das Chagas Leitão. Agefis, questionou como se dará a conversa do dispositivo com

outras Leis. Foi esclarecido que o nome das UOS contém os usos admitidos. Se for permitido

e comércio, serviço e indústria e institucional, a UOS será CSII. Caso seja em uma área de

desenvolvimento econômico, ali poderá ser tàcultado morar, mas sem prerrogativas do setor

residencial, bem como o contrário. Ressaltado que será feito um estudo de forma a deixar

tudo amarrado na Lci c muito explícito. Foi feita uma ressalva que áreas de Pró-DF devem ser

analisadas de forma mais cuidadosa, em função de se tratar de áreas com programas

específicos com subsídios e características próprias. O Senhor Célio da Costa Melis Junior.

IAB/DF, colocou que entende que o princípio da pessoa que mora ter que tolerar

circunstâncias por conta do uso do setor é errado. Que acredita que a Lei tem que se debruçar

na forma com que o Estado vai agir para mitigar o impacto em casos como este. A Senhora

Moema de Sá, COGEST/SUGEST, informou que trouxeram o uso misto para o setor em áreas

de menor dimensão. O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues, lembrou que é necessário a

avaliação do ponto de vista da densidade e que o impacto que uma habitação traz é muito

grande. O Senhor Francisco das Chagas Leitão, Agefis, sugeriu que houvesse a preocupação

de a partir de certa categoria, onde for admitido uso misto, ser obrigatório acessos

independentes do domicílio e da atividade comercial. A Senhora Tânia Ballella de Siqueira.

Sociedade Civil, registrou a importância de estabelecer como descrever e especificar a

questão de uso predominante de usos apenas admitidos. A Senhora Cláudia Varizo

Cavalcante, SUGEST, colocou que a LUOS está tratando do que é obrigatório ou permitido.

A Senhora Tânia Ballella de Siqueira, Sociedade Civil, insistiu que é preciso deixar muito

claro a questão dos índices e uso, por conta de decisões judiciais. A Senhora Moema de Sá,

COGEST/SUGEST. seguiu com a apresentação, colocando o último ponto, que foi sobre a

UOS institucional. Em seguida, informou o que ainda teriam para ver, colocando que o

material já seria disponibilizado a todos. Solicitou que o Governo provoque os parceiros do

Governo para análise da tabela de classificação de uso e atividade, por se tratar de uma coisa

muito polêmica, em especial a Secretaria de Desenvolvimento Econõmico. O Senhor Luiz

Otavio Alves Rodrigues colocou que, independente da rotina do grupo, podem marcar

reuniões setoriais. Item 2. Assuntos Gerais: O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues informou

que a próxima reunião foi marcada para o dia vinte e nove de julho, sexta-feira, no mesmo ()'
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209 horário e local. Item 3. Encerramento: Sem maIS, o Secretário Adjunto de Estado da

210 Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Senhor Luiz Otavio Alves

211 Rodrigues, encerrou os trabalhos, agradecendo a participação e colaboração de todos.

~uJ:c
CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária de Gestão Urbana

SUGEST

L ~~~.
MOEMA PEREIRA ROCHA DE SÁ

Coordenadora de Gestão Urbana

COGEST/SUGEST
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REPRESENTANTES SEGETH

N° INTlTUIÇAO NOME ASSINATURA

1 SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADEDE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO - SEGETH

2 SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUESDE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO - SEGETH

3 SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

4 COORDENADORA DE GESTÃO URBANA- MOEMA DE SÁ L r--
COGEST/SUGEST ~ 'S"'<:::.;

5 DIRETORIA DE UNIDADE PLANEKJAMENTI TERRITORIA MARIA DAS GRAÇAS M. DE OLIVEIRALESTE E NORTE - DILESTlSUGEST •

6 DIRETORIA DAS UTPs OESTE E SUL MÁRCIO BRITO SILVA FERREIRA -rI E"'k.t ~f:::c

7 SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST RENATA MARCHINI LOUREIRO
~

8 SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST MARIA OLiVIA ROSA
~

9 DIRETORIA DAS UTPs CENTRAL ADJACENTE I E II ANA CRISTINA MACHADO VIEIRA

10 DIJ(.E\D 1'-1.11-DItS 01
11 1/1LtSI / =xJc:-resT MorO{ Sru tu Ho.í(U0-:v- PúS.--
12 J)\CPl ~ [5u €réSi 3~0JJú.Q(\ 1~~ r\o d .~QJ\(Lcr{) & J
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal
Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS
Lista de Presença da 4" Reunião da Câmara Técnica - LUOS, em 22/07/2016

REPRESENTANTES CONPLAN

Aleixo Anderson de Souza Furtado

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal -
SINDUSCONIDF João de Carvalho Accioly

Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal- Eduardo Aroeira Almeida
ADEMIIDF

ASSINATURANOMEINSTITUiÇÃO OU ENTIDADE

Associação de Inquilinos e Moradores do Guará e Regl'o-es Sigefredo Nogueira de Vasconcelos
Administrativas do Distrito Federal - ASSIMGIDF

2

1

3

N°

4 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU
Rogério Markiewicz

5 Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal Mateus Leandro de Oliveira
- FECOMÉRCIOIDF

6 Instituto de Arquitetos do Brasil- IABIDF

1

2
AGEFIS

TERRACAP

Célio da Costa Melis Junior

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

Francisco das Chagas Leitão

Bianca Ilha Pereira

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036-918 - Brasília - DF

Fone: (61) 3214-4092
Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados - ASCOL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL ,
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal
Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS
Lista de Presença da 43 Reunião da Câmara Técnica - LUOS, em 22/07/2016

REPRESENTANTES CCPPTMIDF

N° INSTITUiÇÃO OU ENTIDADE NOME ASSINATURA

1
Associação dos Servidores dos Sistemas CAU e CONFEA das Leonardo Pierre Firme
Administrações Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal

2 Associação Civil Rodas da Paz Renata Florentino de Faria Santos
~

3 Ordem dos Advogados do Brasil - OASIDF Janine Malta Massuda

4 Universidade de Brasilia - UnS Benny Schvarsberg

5 União dos Condomínios Horizontais e Associação de Moradores do Maria José Feitosa de Andrade CtJ IVDistrito Federal - UNICAlDF ;,'.7
Fórum das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal e ; "---.1'6 Nilvan Vitorino de Abreu ~<-V) ,Entorno - FAHEJEIDF " f, .'

7 Associação dos Inquilinos de Ceilândia do Distrito Federal e Região Ipaminona Rodrigues da Silva
/ ~

Metropolitana - ASSINCIDF

8 Maria Emilia Bastos Stenzel

9 Ariomar da Luz Nogueira

10
Sociedade Civil, com notório saber nas políticas transversais do DF

Janaína Domíngos Vieira (;/)L
11 Tânia Battella de Siqueira ~j "r "

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH
SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036.918 - Brasília. DF

Fone: (61) 3214.4092
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal
Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS
Lista de Presença da 4" Reunião da Câmara Técnica - LUOS, em 22/07/2016

CONVIDADOS

N2 INSTITUIÇÃO NOME ( ASSINATURA
~
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