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,ATA DA 9' REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO

SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUaS

,- l' ,Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois

2 _ mil e dezesseis, no SCS, Quadra 06,íBloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edificio Sede da

, ... 3', SEGETH, foi aberta;a 9~ Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do

.,rI ".,~J '.4 .1Distrito Federal' - LUaS, pelo~Secretário Adjunto de Estado da Secretaria de Gestão do

,. 5' ~Território e' Habitação, ,'Luiz.,.Otavio Alves Rodrigues, contando com a presença da

,.. , 6 Subsecretáriã."de .Gestão~ Urbana, .senhora Cláudia Varizo Cavalcante, Coordenadora de

, 7" . Gestão Urbana COGEST/SUGEST'servidora Moema Pereira Rocha de Sá e de membros
,

, .

., 8 rj-eprçsentantes~ da"Sociedade"Civil ülo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do

'9 "~Distrito FederaL-;cCONPLAN e,do) Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento

t" T"L,k, ,,: 10 r: Territorial e',Metropolitaho (dojDistrito Federal - CCPPTM/DF, bem como do Grupo de

.' 11 j~ Trabalho' da' SEGETH,\:que foi instituído por meio da Portaria n° 13, de 23/02/2016, com a

12 finalidade de elaborar minuta de projeto de lei complementar, que dispõe sobre a LUaS. A

13 lista de presença encontra~se anexa ao final desta Ata. A pauta segue transcrita: I. Ordem do

'14 ,dia: 1.1. Abertura,dos trabalhos;' L2.' Informes; 1.3. Apreciação e aprovação das Atas da 6' e

15 7" Reunião, realizadas nos'dias 12.e 23/08/2016, respectivamente. 2. Itens para Apreciação:

16 2.1. Zoneamento. 3. Assuntos Gerais, 4. Encerramento. Passou ao Subitem 1.1. Abertura dos

17. trabalhós.'O Secretário Adjunto Luii Otavio Alves Rodrigues abriu a reunião, cumprimentado

18 aos presentes e os convidando '.para' a reunião do Conselho Consultivo de Preservação e

19 - Planejamento Territorial e Metropolitano do DF - CCPPTM, que acontecerá na terça-feira, 27

20 de setembro, para,os resultados, das. câmaras técnicas: Plano de Preservação do Conjunto

21 Urbanístico de Brasília - PPCUB e Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal -

22 LUaS. No Subitem 1.2.' Informes não houve informes. Passou ao Item 1.3. Apreciacão e

23 aprovação das Atas da 6" e 7" Reunião. realizadas nos dias 12 e 23/08/2016. A ata da 6"

24 Reunião da LUaS foi aprovada por unanimidade, e a Ata da 7" Reunião ficou para apreciação
,

25 na próxima reunião, pois ainda carece de alguns ajustes, Em seguida foi direito para o Item 2.

26 Itens para Apreciação: 2.1. Zoneamento. A Subsecretária de Gestão Urbana, Cláudia Varizo

27 Cavalcante introduziu os assuntos da pauta, esclarecendo que ficariam apenas três áreas

28 pendentes, mas que seriam encaminhadas por e-mail ainda essa semana. E que todos os mapas

29 serão disponibilizados no site da Segeth, a partir de hoje, para a partir de uma análise mais~
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30 apurada, fazer o feedback da avaliação dos mapas. Justificou que não conseguiu atender ainda

" 31' um pedido dos membros da Câmara Técnica: para que o material téenico fosse sempre

_ ... 32 encaminhado com antecedéncia, para que no momcnto da reunião os debates fossem mais

-'r"33-'. objetivos:-Esclareceu'que o trabalho que será apresentado hoje servirá para abrir os debates, e
,I .• .34 . '. na :próxima" reunião' será aberto" para receber contribuições específicas dos zoneamentos

'-: , .. - ;' 35 apresentados. Na sequência foi dada a palavra para a servidora Moema de Sá, que iniciou a

L :-:;,. ~~- 36, (l,apresentação,1' esclarecendo ,'qué] para compreensão da aplicação das Unidades de Uso e

:. ,-, ,>r:! 37 : . Ocupação .do ;Solo -2 UOS;~a:apresentação será feita a partir da projeção e sobreposição de

r- .::.2 • :38~ cada:. categoria" de UOS 'aplic'àda em cada núcleos urbanos, de modo a possibilitar a

~;.> -.. > 39 :'- verificação de -queas,UOS'permitem a leitura e conformação da malha urbana. A partir da

_ _ 40 1 projeção das UOS' sobre.a.malha ,urbana é possivel entender a função de cada espaço das

!.• s,,: 1.'~'41 ~. ci<jades. Assim,.foram pr9jetadas aS.diversas UOS, de alguns núcleos urbanos, que foram se

'n"'~,'- c"-42') 'sobrepondo, permitindo o a.compreensão do espaço urbano como um todo e a interelação

- 43 entre as partes. Foram apresentad!ls as seguintes áreas: l) Ceilândia - 1.1 CSlIR 2. Em geral

,r:::!.. ~.' 44 rr ,.se apresenta 'nos 'ao longo:"dos 'elementos estruturadores do espaço urbano. Essa UOS

45 contempla os usOs Comercial; ,Prestàção de Serviços, Institucional, industrial e Residencial,

46~" onde o uso não residencial é obrigatório, não se admitindo o uso residencial no térreo. Essa

I _., 47

48.

49

'. 50

51
52

54

55
56
57

58

59

UOS se aplica, predominantemente, ao longo do sistema viário estruturante; A UOS está

relacionada aos espaços de central idade, às vias de atividades, às áreas de maior dinâmica

urbana; É aplicada onde é desejável o desenvolvimento dos diversos usos urbanos,

principalmente os relacionados às atividades econômicas de média a baixa incomodidade ao

uso residencial; 1.2) CSIlR ,L-.Essa UOS tem as seguintes características: A) Comercial,

Prestação de Serviços, Institucional, 'Industrial e Residencial, onde o uso não residencial é

obrigatórío, não se _admitindo o uso residencial no térreo. B) São espaços urbanos que

complementam a oferta de usos urbanos, em locais específicos da malha urbana. C) Sua

adoção visa estimular o desenvolvimento de áreas urbanas, auferindo maiores condições para

sua dinamização, e incentivo ao uso misto. D) É aplicada onde é desejável o des~nvolvimento

dos diversos usos urbanos, principalmente os relacionados às atividades econômicas de média

a baixa incomodidade ao uso residencial; E) Tem caráter mais local, e se localiza próxima àS, ~

áreas residenciais. 1.3) CSllR I NO - A) Sua adoção visa assegurar a regularidade dos usos j~

~ 2
.~

'\.
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60 praticados e estimular o desenvolvimento de áreas urbanas com tendência a maIOr

_ 61 dinamização, em função de sua localização no espaço urbano. B) Todos os usos urbanos são

62 admitidos, sem a obrigatoriedade de nenhum deles. C) VOS aplicada, predominantemente, ao

63 longo das estruturas viárias dos núcleos urbanos, onde há uma diversidade de usos e de

•• .T 64 .... formas de ocupação do espaço urbano, sem predominância de nenhum. Há ocorrência de usos

1 ~. \ 65
, .• 66

exclusivos em cada lote, assim' como o uso misto. Não há a prevalência de usos. D) Não está,

ainda; evidenciada à c\liactéristicá dominante de uso da área urbana. E) É aplicada onde é

67 desejável, o'desenvolvimento dos. diversos usos urbanos, principalmente os relacionados às

68' 'atividades"econômicas dê 'média,a baixa incomodidade ao uso residencial. F) Nos núcleos

69 urbanos de menor porte são.estabelecidas ao longo do sistema viário estruturante. 1.4)

_ 70' CSlIND - 'A) Comercial,. Prestação de Serviços, Institucional e Industrial. Prevista para as

71 . áreas industriais e de oficinás. B) Localiza-se nas bordas dos núcleos urbanos, ao longo das

72 rodovias., Sistema viário interno amplo, lotes maiores. C) Abriga as atividades com maior

73 gÍ'au de incomodidade .. D) O. uso residencial está sendo admitido, nas situações onde for

74. adotada a VOS CSlIND R. E) O uso residencial será tolerado no setor industrial e deverá

75 ocorrer, obrigatoriamente com a atividade industrial, de menor incomodidade. F) Os lotes não

76 poderão ser remembrados para oferta de moradias. 1.5) VOS RO 2- A) uso residencial é

77 obrigatório, na categoria habitação uni familiar. B) São admitidas algumas atividades dos usos

78 comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, no térreo, com acesso

79 independente, coexistindo, obrigatoriamente, com o uso residencial. C) A VOS é aplicada,

80 usualmente, ao longo de vias' coletoras, onde foi constatada a ocorrência de atividades

81 econômicas, concomitantemente ao uso residencial. D) As atividades deverão ser voltadas

L

82

83
84
85
86
87

88
89

para a rua de acesso, com abertura direta para a rua. E) As atividades permitidas são aquelas

com nivel médio de incomodidade em relação ao uso residencial. 1.6) VOS RO 1 - A) É a

forma predominante de uso e ocupação do solo dos núcleos urbanos, exceto Águas Claras.

Consolida a malha. urbana. B) É. obrigatório o uso residencial, na categoria habitação

uni familiar, sendo facultado o uso não residencial simultâneo, com atividade realizada no

âmbito doméstico. C) São admitidas algumas atividades de prestação de serviços; algumas

atividades comerciais, na condição de microempreendedores individuais-MEl; e atividades

relativas às empresas sem estabelecimento (não há o recebimento de clientes). O Servidor ~~

~;;
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90 AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão questionou à cerca do CSIlR e suas derivações, se é

91 verdadeiro afinnar que esses lotes originariamente eram residenciais. Informou que uma

92
93

1 94

preocupação da AGEFIS. é a questão de atividades cconômicas em áreas residenciais.

Também solicitou à equipe a possibilidade de uma reunião específica sobre a questão. A

servidora Moema de.Sá esclareceu que dependendo da situação, pode ser sim ou não. Nas::

• 1-'

95 avenidas comerciais que já foram pré-definidas, elas estão reforçadas como uso CSIlR 2; e,

'96 CSIlRI em áreas que são originalmente residenciais, e que estão despontando como áreas

_-.~ 97-:..' urbanas mais'intensas, que' estão se dinamizando mais. E também há situações de NO nos"
,', ., I

, .

~ .
, .

98' ' - lotes residenciais, que surgirain as 'atividades econômicas e permanece o uso residencial.-,

_99 ... Também há'NO em situações que eram originariamente de atividades nas vias comerciais. A,

100 .. ,Servidora Renata Marchini Loureiro complementou informando que o NO tem relação com a

101'"•. 'habitação'unifamiliar,'os outros não necessariamente. O CSIlR I acontece muito onde antes'

, . '], 102•. '_era,só de comércio local, que não' permitia residência, e já acontece a residência, então

103' acontece o inverso. 2) Recanto' das Emas - 2, I CRSIlR 2-As atividades econômicas

I 104 acontecem nas vias principais. Há áreas para lotes comerciais, serviços e usos institucionais.

105 2.2 CSIIND R - São os lotes menores dos setores de indústrias. Não será admitido que os

106 lotes menores sejam remem brados para unidades imobiliárias maiores, com vistas a criar

107 empreendimentos imobiliários. A atividade residencial será obrigatória, a residencial é

108 complementar, e não terá o seu Habite-se para funcionar independente da atividade

109 _econômica, precisa funcionar concomitantemente, 3) Samambaia - Cidade estruturada por

110 grandes vias, e os principais serviços acontccem em quatro grandes vias, é mais uma das

111 cidades lineares do Distrito .Federal. E basicamente foi aplicado a CSIlR 2, que exige que

112 tenha o comércio em baixo, admitindo residências nos pavimentos superiores. Nas vias de

113 ligação entre as quadras ficaram com RO 2, que são vias que tem vocação para comércio, Há

114 _alb'llns equipamentos públicos que ainda estão em fase de análise, 4) Gama - 4. I CSIlND R -

115

116

117

118

119

foi aplicado aos lotes menores. O Setor Industrial, no rDL já havia estendido o uso para

habitação multifamiliar. Foi mantido CSIlR2 na avenida principal, que exige comércio no

térreo e habitação em cima. E o centro do Setor Industrial, seria CSIl R 2 NO, mas não

obrigatório. No Setor de oficinas ficou o CSIlR I, e no Setor Central CSIlR 2, que estrutura ~

os espaços da cidade onde já se encontram grande parte das atividades econômicas. 4.2 O

~ '/
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120
121
122
123

CSIIR 2 NO complementa essa atividade, mas não tem a mesma função de ser o ponto de

convergência da população': para o desenvolvimento das demais atividades econômicas.

Registra-se a presença do Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e

Habitação, ThiagoTeixeira de Andrªde. As atividades periféricas são os setores industriais.21

~. , 124..•.Brazlândia-. 5.1 'CSIIR 2 - Lotes de uso comercial, com habitação em cima. A via de ::- .~

,I' " 125 I principal acesso à cidade está comJ!ão obrigatório porque não tem uma predominância. Q}:'

" 126" Sobradinho 11 - 6.1 CSIIR I .NO ~ Deve ser estimulado o uso comercial e demais atividades-

:127"_,d,e serviços. Tainbém tem ,o CSIIR 2 NO, em que já estão consolidadas as atividades' _.'.:..1

,_ ;'.: 128
"".:- 129
,. ,130

econômicas. Naestiuturâ da malha urbana predomina os lotes de uso residencial uni familiar.

Caracteriza-se;também, pela grande ocorrência de lotes destinados a equipamentos públicos,_

muitos. desses: lotes. ,Desocupados. -Admite-se o uso residencial, e tem pequenas áreas

.,

'132
,,133
134
135
'136
137
138

__r. 139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

131 ,.-comerciais conformando o subcentro, e também outras áreas de pequena concentração de

'atividades comerciais. 7)' São Sebastião - 7.1 CSIIR 1 NO, não está exatamente atrelada à-

estrutura' principal, mas ela está em uma hierarquia dentro da cidade que tem sua importância.

~,Faéulta o uso residencial. Constam-se lotes de uso industrial em que já ocorre a moradia, em

quitinetes, já sendo, então, transformados em CSIIND R. O Conselheiro Mateus Leandro de

Oliveira sugeriu, verificar a possibilidade de fazer cruzamento de quais são as atividades

toleráveis. O ,Conselheiro Francisco das Chagas Leitão ponderou que não colocaria como

residencial obrigatório, nenhuma parte do setor habitacional. Esclareceu que o compromisso

da Agefis é de tentar diminuir a distância entre a cidade legal e a cidade real. O Secretário

Thiago Teixeira de Andrade explicou que já foram feitas vistorias, e que poderia analisar

essas vistorias e compatibilizar com critério. A servidora Moema de Sá continuou a

apresentação. 8) Planaltina ~ 8.1 CSIIR2 - Avenida independência possui área comercial mais

importante. São obrigatórias atividades econômicas abertas para rua. Na área central tem uma

gama de lotes institucionais e equipamentos públicos. E um conjunto de lotes de CSII 2. O

setor industrial era externo ao parcelamento, até que surgiu a Vila Roriz, e o setor industrial

ficou entre as duas malhas urbanas. 9) Varjão - 9.1 CSIIR I NO - A) Sua adoção visa

assegurar a regularidade dos usos já praticados e estimular o desenvolvimento de áreas

urbanas com tendência a maior dinamização, em função de sua localização no espaço urbano. ,{

B) Todos os usos urbanos são admitidos, sem a obrigatoriedade de nenhum deles. C) UOS~

.~~~ 5

\ ~

..,. .

,,'
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150 aplicada, predominantemente, ao longo das estruturas viárias dos núcleos urbanos, onde há

151 uma diversidade de usos e de formas de ocupação do espaço urbano, sem predominância de

152 nenhum. Há ocorrência de usos cxclusivos em cada lote, assim como o uso misto. Não há a

153 prevalência de usos. D) Não está, ainda, evidenciada a caracteristica dominante de uso da área

.,154 urbana. E) É aplicada onde é desejável o desenvolvimento dos diversos usos urbanos,'

_ 155 _principalmente os relacionados às atividades econômicas de média a baixa incomodidade ao"

': . 156 ,. uso residencial. F) Nos núcleos urbanos de menor porte são cstabelecidas ao longo do sistema' i 'r-,

• 157, ,.viário estruturante. 9.2 UOS RO I'-'-A) É a forma predominante de uso e ocupação do so10'7 .,_1.

c ,- - , 158 ~dos núclcosurbânós, exceto 'Águas Claras. Consolida a malha urbana. B) É obrigatório o uso'O

! ------

dc Condomínio pudesse ser um marco rcgulatório no Condomínio. Sugeriu ainda que

houvcsse uma atenção especial sobre a questão da caracterização institucional. O Sccretário -i
'\~ ~

como residencial obrigatório. A servidora Moema de Sá csclareceu que o RO I está definido

como habitação uni familiar, e o RO 2 está colocado como habitação uni familiar, admitido o

comércio no térreo e habitação. O Conselheiro Nilvan Vitorino de Abreu questionou à cerca

de como ficaria a situação do comércio já cstabelecido, pois considera quc a LUOS não

contemplará essas resoluçõcs. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que esse

não é o objetivo nem a missão da LUOS. A scnhora Vera Amorclli sugeriu que a Convenção

._ 159 .. residencial; na categoria habitação. iunifamiliar, sendo facultado o uso não residencial-

160. - simultânco, com atividade realizada no âmbito doméstico. São admitidas as atividades J

- exercidas por profissionais autônomos; microempreendcdores individuais-MEl; e atividades -

~de empresas sem estabelecimento (não há o recebimento de clientes). 9.3 UOS RE 3 - A)

onde _épermitido exclusivamcnte o uso residencial, na categoria habitação multifamiliar em

tipologia de apartamentos c em tipologia dc casas combinada com a tipologia de

apartamentos, definida na Tabela de Usos e Atividades. B) Ocorre de forma dispersa na malha

urbana. C) Podem ser praticadas as atividades por autônomos e as sem estabelecimento. UOS

CSII 2 - A) Comercial, Prestação de Serviços, Institucional c Industrial, onde o uso

residcncial é proibido. B) São adotadas para áreas comerciais, localizadas em espaços de

franca acessibilidade. O PDOT prevê estratégias de dinamização, revitalização, polos

_multi funcionais e estrutura viária. O Conselheiro Mateus Leandro dc Oliveira questionou

.quanto ao uso residencial obrigatório, o RO I e RO 2, como ficaria colocado na definição "",U

-161

.162

163

o 164'-

165
Jo J 166-.

-167

168

169

" 170

171'
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173

174

175
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177

178
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180 Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que como há muitos condominios antigos, na verdade

,.181 a permissão deveria ser pelo princípio da explicitação da permissão, o condomínio reformar a

182 sua Convenção Condominial e permitir, ao invés de assumir que aqueles que não vedam

183 estejam permitindo. O Conselheiro João Gilberto de Carvalho Accioly ressaltou que é preciso

, . 184,:: deixar claro que a proposta de não ter o residencial exclusivo não significa que uma projeção

.185 residencial..será .,essencialmente resídencial exclusiva, ela seria enquadrada como RE

186 :' obrigatório,' mas' d.entro do princípio, a pessoa poderá abrir seu CNP J independente de ser casa

187,. " ou apartamel1to. A senhora .vera' Amorelli esclareceu quanto a RE que a realidade do Distrito

, 'c '::.188 Federal.é,que.existem'áreas que são de residência exclusiva, e que a partir do momento em

__ -189 que, for colocado RO em todo o Distrito Federal, essa opção deixará de exístir. Mas é algo

196

197
. ,

198

. - 199 -

200

201

202

203-

204

205

206

207

208

209

190 _ para 'refletir: acabar com RE Oll deixar possibilidade de escolha. O Secretário Thíago Teixeira

1 191 _ de Andrade' observou que não vê a possibilidade de escolha, que RE altamente restrito tanto

:: ~,_192 _', \ocacionalmente a parcelas pequenas da cidade, principalmente em termos de renda, são áreas

__ : 193 restritivas. Aservjdo!:.aMoema~de Sá 'prosseguiu com a apresentação. 10) Ríacho Fundo - Na

194 ,avenida principal, há' a ocorrência de usos mais dinâmicos, há concentração desses usos, como

195 também ocorre o uso residencial. Dessa forma, foi definido, então, a UOS CSllR I NO. Nessa

.,Avenida onde ocorre o desenvolvimento das atividades econômicas da Cidade. 11) Núcleo

Bandeirantes - Predomina o RO 1. A LUOS havia indicado RO 2 na bordadura, mas na

vistoria não se comprovou ocorrência de atividades econômicas nessas casas. A cidade tem se

mantido em alguns lugares como uso residencial unifamiliar. 12) SelA - É uma área mais de

serviços. Admite-se o CSIINDR nos lotes menores. Há a questão da cidade Estrutural. Tem as

oficinas, assunto que ainda precisa ser melhor trabalhado. Há, também, um comércio forte

que atende à população. E uso uni familiar, e RO 2 que faz ligação das vias coletoras

principais. 13) Guará I - O' centro! da cidade é formado exclusivamente por residencial

exclusivo, e RO constitui a predominância das áreas residenciais. Já está começando o CSllR

I NO. O polo de modas não 'se .consolidou. É uma área comercial e residencial, atende a

população do Guará como um todo. Considerando a característica não foi mantido como

ADE, e a UOS a CSRIIR I, que admite o uso residencial, mas força a consolidação das

atividades econômicas no térreo. Ao fazer a vistoria ao Setor de Oficina observou que o uso

,~;drn,;,l~;". ,,,moq";';""~,,ruI ~"pd,,""lmrn"= p",~~mrn,"" , qOi

~
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210 toma necessária uma melhor discussão. 14) Águas Claras - Tinha uma diversidade de UOS,

211 -. que praticamente mapeava os usos no território. Admite o CSllR 2 NO, porque tem edifícios'

212 exclusivamente residenciais, prédios que só tem serviços, mescla de usos. Essa UOS atendem

213 a situação presente e propicia a implantação de novos edifícios. Também tem o CSllR 2, que

214 . _ é o embasamento todo comercial. Para conformar um centro urbano dinãmico com vitalidade,

215 os embasamentos terão de ter as atividades econômicas. ADE de Ál,'llas Claras, os lotes_ . ,

l'

216 ~mai9r~s da atividade industrial foram preservados. 15) Park Way - RE 2 e CSll 2. A Terracap

217 : enviou a doeumentação parapro.yidência quanto à destituição de um lote. 16) Lago Norte c:-

_.218 Dominância de residencial exclusivo 'com as áreas comerciais previstas com CSll I ou CSll 2~~

... :'219. PAC I e CSllR 2. No canteiro 'central tem comércio e postos de gasolina. 16) Lago Sul- Não'

220' difere dos demais. Residencial RE 2, que admite o fracionamento, que é o verde mais escuro,

.. 221

222

o RE I das residências e as áreas onde tem os centrinhos comerciais do Lago, admitindo UOS .

CSll 2 e locais com CSll I. 17) Paranoá - Grandes estruturas com CSllR e a conexão com c 1

223 l RO 2 na bordadura das quadras. Foi verifícado nas diversas cidades da LUOS que tem áreas

224 específicas em que precisa ser autorizado o remembramento e estimulado para que realmente

225 viabilize o funcionamento de atividades econômicas, entre UOS diferentes. O Conselheiro

" 226 Francisco das Chagas Leitão sugeriu alterar os nomes dos mapas para Mapas de Uso do Solo,

227 pois eles não mostram o zoneamento, que é percebido que está tudo lote a lote, mas não é uma

228 .lógica de zoneamento. A 'senhora Vera Amorelli esclareceu que como não está sendo

229 trabalhado com manchas, então é sugerido que sejam tratados de Mapa do Uso do Solo. O

230 . Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que na próxima reunião ainda não precisa

• 231. ser.o retomo dessa reunião,.mas oportunidade para terminar as outras três áreas que faltam, e

, &-
~~IXEIRA DE I DRADE

Secretário SEGETH

colocar assuntos mais de redação, de tema, a discussão da autorização, do RO I. Item 3. ,

Assuntos Gerais. Não houve assuntos gerais. Item 4. Encerramento. O Secretário Thiago \

Teixeira de Andrade encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e os convidando ~

para a próxima reunião, que acontecerá no próximo dia 07 de outubro, à tarde.

232

233

235

234

8



.•.. ;

Governo do Distrito Federal
-__Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal -

SEGETH
_~- ': _ 9ª.Reunião da Cãmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito

Federal- LUaS - 26/09/2016

LVES RODRIGUES
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N° INTITUIÇAO

REPRESENTANTES SEGETH

NOME . ASSINATURA

6 DIRETORIA DAS UTPs OESTE E SUL

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

MÁRCIO BRITO SILVA FERREIRA

CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

MOEMA DE SÁCOORDENADORA DE GESTAO URBANA-
COGEST/SUGEST

DIRETORIA DE UNIDADE PLANEKJAMENTI TERRITORIA MARIA DAS GRAÇAS M. DE OLIVEIRA
LESTE E NORTE - DILESTlSUGEST

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

SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST

5

4

2

3

1

7 SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST RENATA MARCHINI LOUREIRO

8 SUBSECRETARIA DE GESTÃO URBANA - SUGEST

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

MARIA OLíVIA ROSA

10 1)) r
11
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li' ." "~O . ili
'I REPRE,~ENT,tNTES CCPPTMIDF'lk "

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 f6J;
3 Ordem dos Advogados do Brasil - OABIDF Janine Malta Massuda 1'YY1/vW' 77~~
4 Universidade de Brasília - UnS Benny Schvarsberg J J

5 União dos Condomínios Horizontais e Associação de Moradores do Maria José Feitosa de Andrade
Distrito Federal - UNICAlDF

6
Fórum das Associações e Entídades Habitacionais do Distrito Federal e Nílvan Vitorino de Abreu 4'~.'rEntorno - FAHEJEIDF

Associação dos Inquilinos de Ceilândia do Distrito Federal e Região "'7'

7 Metropolitana - ASSINCIDF
Ipaminona Rodrigues da Silva

8 Maria Emília Bastos Stenzel

9 Ariomar da Luz Nogueira

Sociedade Civil, com notório saber nas politicas transversais do DF
Janaina Domingos Vieira

7L10 :'1/
, ,

11 Tânia Battella de Siqueira
j
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REPRESENTANTES CONPLAN

INSTITUiÇÃO OU ENTIDADE NOME ASSINATURA

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

1

2

Associação de Inquilinos e Moradores do Guarà e
Administrativas do Distrito Federal - ASSIMG/DF

Regiões Sigefredo Nogueira de Vasconcelos

/

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

Aleixo Anderson de Souza Furtado

Célio da Costa Melis Junior

Francisco das Chagas Leitão

Bianca Ilha Pereira

Giuliano Penatti

Rogério Markiewicz

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

TERRACAP

AGEFIS

3

1

2

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

6 Instituto de Arquitetos do Brasil- IABIDF

5

4 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU

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
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9

10
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12
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