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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal -
SEGETH
Cãmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal - LUOS

ATA DA 5' REUNIÃO DA CÂMARA n::CNICA LEI DE USO E OCUI'AÇÃO DO

SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS

1 Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e

2 dezesseis, no SCS. Quadra 06. Bloco A, 2° Andar. Sala de Reuniões - Edifício Sede da

3 SEGETH. loi aberta a 5" Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do

4 Distrito Federal - LUOS. pelo Seeretário Adjunto da Secretaria de Estado de Gestão do

5 Território e Habitação. Luiz Otavio Alves Rodrigues. eontando com a presença da

6 Subsecretária de Gestão Urbana, senhora Cláudia Varizo Cavalcante e de membros

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

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

9 Territorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTM/DF. bem como do Grupo de

10 Trabalho da SEGETH. que foi instituído por meio da POl1aria n° 13, de 23/0212016. com a

11 tinalidade de elaborar minuta de projeto de lei complementar. que dispõe sobre a LUOS. A

12 lista de presença eneontra-se anexa a esta Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1.

13 Abertura dos trabalhos: 1.2. Inlonnes do Secretário: 1.3. Aprovação da Ata da 3' Reunião

14 Ordinária realizada no dia 01/07/2016: IA. Continuidade dos trabalhos da Câmara. 2.

15 Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou imediatamente para o Item I. Ordem do dia: 1.1

16 Abertura dos trabalhos. A reunião foi aberta pelo Secretário Adj unto de Estado da Secretaria

17 de Gestão do Território e Habitação - SEGETIL Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues.

18 Subitem 1.2. [ntonnes do Secretário: Não houve infi.JrInes a serem dados neste item. E em

19 seguida foi tratado o Subitem 1.3. Aprovacão da Ata da 3" Reunião Ordinâria realizada no dia

20 01/07/2016: A ata foi aprovada contonne apresentada, por unanimidade. Passou-se

21 imediatamente ao Suhitem IA. Continuidadc dos trabalhos da Câmara, quando a

22 Subsecretária de Gestão Urbana. Senhora Cláudia Varizo Cavalcante infi.JrInou que

23 continuariam os trahalhos da pauta da 4' Reunião da LUOS, em que fi.Jitratado da Tabcla de

24 Usos c Atividades para a LUOS. prevista no Ar!. 46 do PDOT - Plano Diretor de

25 Ordenamento Territorial. Infi.mnou que tal tahela ti.Jicoloeada no site da Secretaria e também

26 disponível para Consulta Pública. Também informou que continuarão a abordar a revisão das

27 unidades de uso e ocupação do solo nesta reunião. Em seguida apresentou a metodologia{
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estudos e trabalho da equipe técnica na revisão dos zoneamentos. Ressaltou que. com o intuito

de manter atualizado o cronograma de trabalho. estão abertas as consultas públicas. on-line.

no si te da Secretaria. e que já está acrescentada a Tabela de Atividades. Atirmou. ainda. que

na próxima semana terá uma reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a tim

de relinar a definição das atividades e veriticar se há alguma necessidade de reclassilicação

ou de readequação. ou mesmo de retirada de alguma LUOS. Disse que não trouxe a

compilação da consulta apresentada pela Coordenadora Moema de Sá na reunião passada.

mas que para a próxima reunião trará o resultado. Informou que no dia 10 de agosto de 2016

está prevista a publicação da convocação para as Audiências Públicas. em que serão

realizados três eventos simultãneos. para divulgar o trabalho e ampliar o debate em torno da

Lei de Uso c Ocupação do Solo. Em seguida abriu a palavra para a Plenária. para que

pudessem se manifestar. de forma a ampliar os debates: I) O Conselheiro João de Carvalho

Accioly pcrguntou quais pontos da tabela ticaram na Lei ou no Deereto. e lembrou que antes

da interrupção dos trabalhos da LUOS. foi deixada uma série de contribuições e proposiçõcs.

e por isso. o Conselheiro qucstionou quais itens fóram acatados ou perdidos e. ainda. se

precisaria cnviar aquelas contribuições novamente. O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues

respondeu que em princípio a ideia é que até "grupos" lique na Lei. e que as classes e

subclasses liquem no Decreto. E quando vier a revisão da LUOS daqui a 5 anos. poderá ser

reavaliada essa questão. Esclareccu também que qualquer membro da Câmara Técniea poderá

enviar sugestões dc alteração à LUaS ou aos parâmetros para a Subsecretária Cláudia Varizo

Cavalcante. A seguir. csclareceu quc não há nenhuma urgência em se apresentar tais

proposições antes do debate de cada cidade. Mas o que está sendo eolocado é que algumas

questões ou demandas especíticas que ocorram possam ser encaminhadas também. sem

prejuízo de análise e debates. Continuou a apresentação da LUaS. mais especificamente do

ponto da revisão do zoneamento e da metodologia da revisão. quando foram apresentados

mapas eom todos os lotes que constam do PLC 79/2013. mostrando que haverá alterações.

tendo eOl vista que constavam projetos que ainda não tiveram seus registros confirmados.

como. por exemplo. o Trecho 2 do Sol Nascente. Explicou que outras áreas serão incluídas

porque já tem seus projetos registrados. Quanto à metodologia. a oradora informou que estão

trabalhando com todos os técnicos de todas as UPTs reunidas. e que a revi~ão começa £
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58 identificando qUaiS caractcrísticas dc dctcrminada LUaS c onde ela ocorre em todo o

59 território. Foram mostradas árcas que tivcram algumas readequações. atendendo

60 principalmente dois objetivos: i) Identificar atividades mais compatíveis com o planejamento

61 para a área e com o tamanho dos lotes: ii) Permitir que continue o uso residencial. mas com a

62 característica de um uso residencial tolerado. A Senhora Cláudia Varizo ponderou que todo o

63 debate está fundamcntado nas vistorias realizadas e também nas reuniões com as

64 Administrações Regionais. Informou que o que a revisão do zoneamento fcz foi dar a unidadc

65 para a área. que seria classificada como uma área de atividade econômica. admitindo-sc o uso

66 residencial onde esse uso vem ocorrendo. justamente pela própria dimensão do lote em

67 desenvolver atividade e acabar tendo a moradia junto. Colocou ainda que foi estabelecido um

68 critério para a classificação. verilicando em todo o conjunto de todas as cidades.

69 reclassificando e identificando a scguinte dimensão: local. se ela atende o bairro. ou se ela é

70 regional: e que é avaliada também a questão da inserção de determinada localidade. bcm

71 como sua abrangência. a Conselheiro João de Carvalho Accioly Icz uso da palavra e lembrou

72 que na reunião anterior foi comentada a questão do conceito do CSIlR. que tcm que ter uma

73 atividade comercial e residencial. Questionou que vários desses lotes já estão implantados e

74 construidos. mas com nenhuma atividade comercial. c como ficaria nesse caso. A Senhora

75 Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que a Lei terá que fazer algumas adequações do que

76 está construido. que de rcpente poderá prever a possibilidade de continuar aquela atividade

77 espccífica. Mas ressaltou que pode não conseguir identificar todas as questões pontuais. mas

78 que tem que mantcr a lógica da cidade. a Conselheiro João de Carvalho Aeeioly colocou que

79 a sua contribuição é mais no sentido de flexibilizar. no caso de existir demanda para o

80 comércio. fazer-se o comércio. mas se não cxistir. fazer-se só o residencial. A Senhora

81 Cláudia Varizo Cavalcante esclareccu quc a intenção é que tcnha comércio. sCl'\'iços ou uso

82 institucional. oeorrcndo ncssas árcas e constituindo cssa atividade. dada a dinámica para essas

83 áreas. Continuou csclarecendo que para cada uma das uas foi permcando todas as áreas e

84 trazendo a definição dos critérios. avaliação das áreas e uma certa homogeneidade. a

85 Conselheiro João de Carvalho Aceio!y questionou que o entendimcnto quc tinha da LUaS

86 desde o início era de que quando sc tem no CSIlR 3. tudo que se pode no I e no 2. pode

87 também no 3. e que nem tudo que pode no 2. pode no 3. e que o 3 é mais amplo de todos. o 2'\{'
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restringe um pouco. e o I restringe mais ainda. Ao que a Servidora da SUGEST/SEGETII.

Renata Marchini Loureiro respondeu que com relação ao IND não tem muito tal questão.

porque o CSlIND 3 não tem tudo que tem no CSlIND 1. e que o IND 1 é para os serviços de

apoio às áreas industriais. Respondeu. ainda. que nas outras UOS tem um pouco dessa

relação. do I ser mais rcstritivo. mas que no industrial não tem tanto essa relação. A Senhora

Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que principalmente no IND 2 e no IND 3 há essa

relação de intensidade. Informou que o trabalho de revisão do zoneamento. depois de passar

por toda a equipe. vai ajudar a criar consensos. dando uniformidade na proposição da LUaS.

Pontuou a oradora que esse trabalho volta às equipes. para uma checagem mais especítica e

mais tina. e que na Subsecretária vai se aferir a norma do setor. até para também verilicar

eventual uso incompatível com o que a Norma já admitia. Lembrou que na 3' Reunião da

LUaS foram colocados os dados sobre os números de lotes em relação a cada uma das UOS.

e que os cálculos foram feitos com base no PLC - Projeto de Lei Complementar. Iieando

identífieados na tabela referente ao Distrito Federal da seguinte forma: i) 4.15% dos lotes do

total de 364.993 lotes para atividades econômicas: ii) Lotes institucionais: 0.31 % do total de

lotes: iii) Uso misto: 10.S% equipamento: iv) 0.52% dos lotes: RO. em que a habitação é

obrigatória. mas que é admitido o uso com atividade econômica. é o maior número de lotes

78.28%: v) RE - Residencial Exclusivo: 5.94% dos lotes. A Senhora Cláudia Varizo

Cavalcante informou. infónnou. ainda. que com relação à área construida para as atividades

econômicas Iicou da seguinte fórma: i) 15.52% do total de área possivel. com possibilidade

ou já construída: ii) Institucional: 3.56%: iii) Uso misto 1: 20.45%: iv) Equipamento: não fàz

o cálculo: v) Misto 2: 41.09%: vi) Residencial Exclusivo: 19.38%. Ressalvou a oradora que o

dado do Residencial Exclusivo é porque são lotes grandes. como l.ago Sul. Lago Norte e Park

Way. e que no caso de alguma área onde já houve uma implantação. previsto um uso com

bastante edilicações. mas que de I~lto a pessoa não constrói ali uma casa. E que. portanto. o

dado acaba licando elevado para esse Residencial Exclusivo. Em seguida. apresentou as

tabelas das cidades. mostrando que há uma realidade bastante interessante com relação

algumas áreas terem poucas atividades econômicas. ou a possibilidade dessas atividades

econômicas. Citou como exemplo o caso de Samambaia. que tem atividade econômica com

1.1 S'Yoda área construída: misto um com 45.54% da área construída: misto dois: ,51.6%: e 06
~'
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Residencial Exclusivo com 2.21%. Citou. ainda. o exemplo do Gama. que também é um

pouco semelhante. em que a atividade econômica é de 4.18%: institucional: 2.34: misto um:

32.24% da área construída: equipamento público não calcula: misto dois: 57.18%: e o

Residencial Exclusivo: 4.07%. Fez o comparativo do Guará com o SAI - Setor de Indústria e

Abastecimento. em que o SIA prepondera 97.49% só de atividade econômica: e o Guará que

guarda a relação com atividade cconômica de 24%. e com o uso residencial de 76%. 3) Em

seguida a palavra foi fi'anqucada â Plenária: I) O Conselheiro Benny Schvarsberg pediu

desculpas por não ter podido participar das reuniões anteriores da Câmara. porque estava em

viagem de férias. E clogiou os trabalhos. considerando que o mcsmo ganhou mais

consistência e mais racionalidadc técnica. Lcmbrou quc nas reuniõcs antcriores da SUPLAN.

scmpre cobrava do Subsecretário da SUPLAN. a materialização quc a LUOS tcm que fazer

das diretrizes e das cstratégias do POO'!'. e que sempre tentava fazer cssc tensionamento cntre

a coerência e a consistência de uma coisa com a outra. das estratégias de planejamento do

1'001' com os parâmetros e o zoneamento da LUOS. Ainda colocou que sempre cntendeu que

a LUOS tem uma dimcnsão que é rcgramento. normatização edilícia e urbanística. Fez as

seguintcs sugestõcs à cquipe: i) Quc quando (orcm feitas as audiências públicas. tentar deixar

claro quais as dirctrizcs estratégicas do POOT que estão plasmadas naqueles parâmetros.

naqueles eritérios c naquela área: ii) Produzir uma modclagem 3D pelo menos para algumas

áreas mais reprcsentativas. tcntando fazer uma modelagem comparativa: iii) Sugeriu

viabilizar legalmente o uso desse mecanismo indutório. no Plano Diretor e na Lei

Complcmentar. do tipo se usar não residencial no térreo. ganha csse elemento compensatório.

2) O Conselheiro Paulo Muniz observou que para poder sobreviver nesse mercado precisa

tirar certidão negativa todo dia. e que as empresas não podcm estar só cumprindo as regras

edilícias. elas precisam cumprir também todas as regras do mercado. Ponderou ainda que a

eidade legalizada facilita muito a organização e a fiscalização. O Senhor Luiz Otavio Alvcs

Rodrigues esclareceu que os pontos colocados são importantes. c que num primciro momento

o quc cstão cm condição para I~lzerna LUOS é traçar um quadro do que já existe em termos

de rcalidade. e tentar trazer para a regularidadc. Ressaltou que o que está sc tentando é

justamente organizar. dentro da pauta de sustentabilidade. ambiental. In!tmnou que ncsse

pÚm,iromom''''o <em-"o"i, ,"odiç'o d, ,"owlid" , re,ol"i'~" oo,~'"' "g,,,,~
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deixando mais explícito onde estão essas diretrizes e como estão crescendo essas cidades. 3)

O Conselheiro João dc Carvalho Accioly representante do Sinduscon. colocou que achou

interessante o resultado da apresentação. com o detalhamento dos números. e que isso vai

dando mais consistência para o processo de tomada de decisões para o planejamento. para

acertar o que está errado e inovar. Lembrou que no PDOT dentro do Distrito Federal tem as

poligonais urbanas. dentro de uma RA - Região Administrativa tem a poligonal urbana e a

poligonal não urbana. e a LUOS se atem à parte urbana. Observou que nesse novo

levantamento se tem a poligonal urbana de cada uma das cidades. a área de cidade de cada

uma delas. Ponderou que o levantamento dos lotes está sendo muito interessante e que agora

foi levantado também o potencial construtivo com o usos propostos pela LUOS. Perguntou

quanto representa em percentual as áreas na poligonal urbana no sistema de classificação. se é

possível fazer esse levantamento a mais. A Senhora Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que

com relação ao levantamento de áreas públicas e de sistema viário. a Secretaria já teve um

ensaio desse trabalho em um grupo que está propondo um sistema de gestão para os

equipamento públicos. c que os lotes destinados a equipamentos comunitários estariam

disponíveis para serem utilizados para uma determinada política. Esclareceu ainda que essa é

a íntenção. de se criar um sistema de gerenciamento integrado. para que não se tenha nem

lotes ociosos e nem demanda. que depois não encontre área suficiente para o desenvolvimento

da cidade. Informou que foi feito um trabalho dc identificar todos os lotes de equipamcntos. e

que também foi feito um levantamento que seria definir um perímetro para a cidade. porque

tem áreas em que precisa ser detinido a área ocupada. e deixar as demais áreas que são de

expansão. zona urbana. mas ainda não ocupados. Afirmou que pode sim tentar retomar os

trabalhos e verificar algumas áreas. até para ter como parâmetro. filiando de área pública. E se

comprometeu a rever os documentos que estão no processo do PLC. verificar os documentos

técnicos c também se realmente existem essas informações c aprcsentar numa próxima

reunião. A Senhora Renata Marchíni Loureiro esclareceu que na última reunião já foi

inli.JrI11ado que já está sendo feita a modelagem. a simulação em 3D. já analisando o

coetieiente. a oeupaçào c a altura. A Senhora Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu que o

comparativo será possível. mas é que são 24 RAs. e que precisa saber o impacto dessa LUOS.

o que ela está acrescentando de área eonstruÍ\'el. em relação ao que está d~)DOT. 4~
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178 O Conselheiro Mateus Leandro de Oliveira ponderou que. como representante da

179 FECOMÉRCIO tem uma missão especial de trazer a preocupação da questão do uso

180 comercial de prestação de serviços. trabalhando até com a ideia de que uma das diretrizes do

181 I'DOT é justamentc a indução do desenvolvimento econômico. Ponderou que na visão da

182 FECOMERCIO. o desenvolvimento econômico é muito mais do que ADE. é cuidar da

183 prestação do serviço. do comércio. do atendimento da real necessidade da população.

184 Considera que a LUOS tem até um desalio maior do que o I'PCUB. não desprezando o

185 PPCUB. mas valorizando a importância da LUOS. por uma questão muito simples, que todos

186 sabem que os grandes desafios de um tema que é um dos mais relevantes para o Distrito

J 87 Federal é a dispersão. e é enfrentada na LUOS. e que o Distrito Federal hoje possui um dos

188 maJores índices de dispersão. Lembrou que uma das diretrizes do PDOT é justamente a

189 induçâo do desenvolvimento econômico. O Conselheiro perguntou quanto à questão de

190 possibilitar maior acesso ao comércio e prestação de serviços nas divcrsas regiões. c ainda ter

191 o uso Residencial Exclusivo ou ohrigatório. se dentro de uma linha de técnica de

192 planejamento. contraria uma lógica de projetos até de regularização de condomínios: i)

193 Quando vai para a LUOS. e ainda tem residenciais exclusivos c residenciais obrigatórios. não

194 estaria contrariando: ii) Como estão sendo pensadas as questões de trazer hoje a lei para uma

195 realidade mais atual. ainda que pensando na questão da incomodidade. por exemplo. para o

196 Lago Sul. Lago Norte. l'ark Way. O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues concordou que o

197 uso Residencial Exclusivo poderia tranquilamente conviver com esse tipo de prestação de

198 serviço. e que não traz a incomodidade que é um dos critérios da LUOS. Esclareceu que a

199

200

201

202
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204
205

206

207

manutenção do uso Residencial Exclusivo é para poucas áreas. basicamente o Park Way.

Lago Sul c Lago Norte. c que foi uma demanda da própria comunidade. Lembrou que o f;llo

de ter um lote Residencial Exclusivo ou um lote residencial obrigatório nos bairros não

signilica que não tenha os outros usos. 5) A Conselheira Janaina Domingos Vieira concordou

com as colocações do Conselheiro Mateus Leandro de Oliveira. c acrescentou. ressaltando

que a LUOS. além do caráter de regularizar a situação que está hoje. cla também tem que ter

algum caráter propositivo. principalmente na questão da mobilidade. 6) A Conselheira Janine

Malta Massuda colocou que é muito importante detinir exatamente o papel da LUOS neste

mom","""I. "'o.i "mo "m,I",,,m,,'" do['DOr. mm" ~~'bóm """;f
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aspcctos propositivos. prcclsam scr bem delimitados. porquc além tratar de situaçôes já

consolidadas. questiona-se se a Icgislação podcrá prcvcr situaçôes quc possivelmente vão

seguir um certo delineamento. e que de uma forma ou de outra devem ser tratadas. Ainda

perguntou quantas e quando serão as audiências públicas. e finalizou elogiando o trabalho

apresentado. A Senhora Cláudia Varizo Cavalcante respondeu que serão três audiências

públicas. com o mesmo conteúdo. sendo mais por uma questão de estratégia de distribuição

do espaço para participação da eomunidadc. A Conselheira Janine Malta Massuda sugeriu

ainda que f()sse estendido o prazo da Consulta Pública. Ao que o Senhor Luiz Otavio Alves

Rodrigues eselareceu que será avaliada a possibilidade de estender o prazo. Eselareceu, ainda,

que poderá ser avaliada a questão tanto do Park Way quanto do Lago Sul e Lago Norte dentro

da lógica urbana. c levar para discussão nas suas respectivas comunidades. 7) O Conselheiro

Célio da Costa Melis Junior sugeriu um esforço por um mecanismo que possa avaliar um

pouco mais os retlexos que a LUOS vai suscitar. O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues

ponderou que o princípio de Ilexibilização já existe na medida em que se percebe que vários

usos são bastante diversos. A Senhora Cláudia Varizo Cavalcante ressaltou a importância do

debate para construção do trabalho. pois tem sido muito rico. Pontuou que a LUOS tem como

maior objetivo I~lzera compilação de toda legislação de espécie existente. mas ela também

avança no sentido da regularização. Concordou com a preocupação de tornar bcm explícita a

intencional idade de mostrar como foi construida e trazer essas estratégias do PDOT. E

ressaltou que a equipe está imbuída de deixar claro quais as diretrizes. e que todas as

sugestôes e contribuiçôes recebidas enriquecem o trabalho. trabalho este que não se iniciou

agora. Em seguida fói marcada a próxima reunião da LUOS para o dia 12 de agosto de 2016.

no período da manhã. Em seguida passou ao Item 2. Assuntos Gerais: 1) O Conselheiro

Matcus Lcandro de Oliveira refórçou que o trabalho que está sendo feito vem dando

continuidade a muita coisa que já havia sido feita. e que poderá representar um momento

histórico para Brasília. Ponderou que a consistência técnica deve nesse primeiro momento

embasar toda c qualquer proposta nova dcsse novo Projeto de Lei. que será levado para debate

nas audiências públicas. c que a partir de uma proposta ideal do ponto de vista de consistência

técnica. aquilo que realmente se julga o ideal para a cidade é que será pactuado com a

co","" Id"d,. d, ""," to,,,," ",,,I, "b""''''". C" I"CO" q"' " preoc" '" ~ p,rt '::/:O
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238 de um momento em que se abre mão da questão técnica para talvcz prevalecer ou dar um

239 maior peso para a questão da pactuação. Esgotada a pauta a reunião foi encerrada. Em scguida

240 passou ao [tem 3. Encerramcnto: Em não havendo mais assunto a tratar. o Secretário Adjunto

241 de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH. Senhor Luiz Otavio

242 Alves Rodrigues. encerrou os trabalhos. agradecendo a participação e colaboração de todos.

~10J1:t;
CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

Subsecretária de Gestão Urbana

SUGEST/SEGETll
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'l: .,
INTIT~IÇAO~ .

REPRESENTANTES SEGETH,,..
NO~E ~_AS~IN~TURA

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

2

3

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO - SEGETH

SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

MOEMA DE SÁ4

5

COORDENADORA DE GESTAO URBANA-
COGESTlSUGEST

DIRETORIA DE UNIDADE PLANEKJAMENTI TERRITORIA
LESTE E NORTE _ DILEST/SUGEST MARIA DAS GRAÇAS M. DE OLIVEIRA

6 DIRETORIA DAS UTPs OESTE E SUL

7 SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST

8 SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST

MÁRCIO BRITO SILVA FERREIRA

RENATA MARCHINI LOUREIRO

MARIA OLiVIA ROSA

9

10

11

12

DIRETORIA DAS UTPs CENTRAL ADJACENTE I E 11 ANA CRISTINA MACHADO VIEIRA

1~-C\rO. ~uto ft10r~::V.{li")~
, J
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N° IN~mTUlçÃO OU ENTIDADE

REPRESENTANTES CCf'PTMIDF

NOME ASSINATURA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Associação dos Servidores dos Sistemas CAU e CONFEA das
Administrações Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal

Associação Civil Rodas da Paz

Ordem dos Advogados do Brasil - OABIDF

Universidade de Brasília - UnB

União dos Condomínios Horizontais e Associação de Moradores do
Distrito Federal - UNICAlDF

Fórum das Associações e Entidades Habitacionaís do Distrito Federal e
Entorno - FAHEJE/DF

Associação dos Inquilinos de Ceilândia do Distrito Federal e Região
Metropolitana - ASSINCIDF

Sociedade Civil, com notório saber nas políticas transversais do DF

Leonardo Pierre Firme

Renata Florentino de Faria Santos

Janine Malta Massuda

Benny Schvarsberg

Maria José Feitosa de Andrade

Nilvan Vitorino de Abreu

Ipaminona Rodrigues da Silva

Maria Emília Bastos Stenzel

Ariomar da Luz Nogueira

Janaina Domingos Vieira

Tânia Batlella de Siqueira

/)}L
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REPRESENTANTES CONPLAN

N° INSTITUiÇÃO OU ENTIDADE NOME ASSINATURA

Aleixo Anderson de Souza Furtado

Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal-
ADEMIIDF

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

Regiões Sigefredo Nogueira de Vasconcelos

Eduardo Aroeira Almeida {
? '" v' <.J ><' C/r<- te.

Associação de Inquilinos e Moradores do Guará e
Administrativas do Distrito Federal- ASSIMGIDF

3

2

1

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

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal Mateus Leandro de Oliveira
- FECOMÉRCIOIDF5

6

1

2

Instituto de Arquitetos do Brasil- IABIDF

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
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