
FICHAS DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SAMAMBAIA 

 

 

 
Análise da SEGETH: 
A luos não faz alterações de usos rural para uso urbano.  



 

 

 
Análise da SEGETH: 
Obrigado pela participação. 



 

Análise da SEGETH: 
Todas as quadras residenciais de samambaia têm o uso residencial RO1 no 
interior das quadras.  



 

 

Análise da SEGETH: 
Em análise na diretoria. 



 

 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

 

Análise da SEGETH: 
Para os lotes do SMSE a proposta é residencial exclusivo 2 – RE2. Para os 
lotes voltados para a DF 060 e DF001, o uso é CSIIR 2 NO devido a sua 
vocação diversificada.   



 

Análise da SEGETH: 
Dentro da lógica da luos, os lotes situados no interior das quadras 
residenciais ficam com a uos RO1, que admite algumas atividades de 
prestação de serviço concomitante com a habitação unifamiliar. 



 

Análise da SEGETH: 
Para os lotes do SMSE a proposta é residencial exclusivo 2 – RE2. Para os 
lotes voltados para a DF 060 e DF001, o uso é CSIIR 2 NO devido a sua 
vocação diversificada.   



 

Análise da SEGETH: 
Não é objeto da luos. 



 

Análise da SEGETH: 
Este tema está sendo tratada no Zoneamanento Ecológico Econômico.  



 

Análise da SEGETH: 
Não é objeto da luos. 



 

Análise da SEGETH: 
Obrigado pela participação. 



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Obrigado pela participação. 



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
O uso residencial exclusivo não admite outras atividades. 



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Tais lotes já admitem o uso residencial. A regularização devido ao possível 
fracionamento dos lotes não é objeto da luos.   



 

Análise da SEGETH: 
Será tratada nos parâmetros urbanísticos. 



 

Análise da SEGETH: 
Este tema será tratado nos parâmetros urbanísticos. 



 

Análise da SEGETH: 
Será tratado nos parâmetros urbanísticos. 



 

Análise da SEGETH: 
Não identificamos o endereço solicitado. 



 


