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ATA DA 16" REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO-LEI
DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL - LUOS

1

Às quatorze horas do vigésimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, no

2

SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edifício Sede da SEGETH, foi

3

aberta a 16' Reunião da Câmara Técnica da Lei De Uso e Ocupação do Solo do Distrito

4

Federal - LUOS, pela Subsecretária de Gestão Urbana - SUGEST/SEGETH,

5

Cavalcante e, contando com a presença dos mcmbros representantes da Sociedade Civil do

6

Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano

7

Federal - CCPPTM/DF

8

Federal - CONPLAN, bem como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de Gestão Urbana -

9

SUGEST/SEGETH,

e do Conselho de Planejamento

Cláudia Varizo

do Distrito

TelTitorial e Urbano do Distrito

Renata Marchini Loureiro, Márcio Brito Silva FelTeira, Ana Cristina

10

Machado Vieira, Maria Olivia Rosa, Maria Del Consuelo Lemos e Moema Pereira Rocha de

11

Sá, instituído com a finalidade de elaborar Minuta de Projeto de Lei Complementar,

12

dispõe sobre a LUOS. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue

13

transcrita:

14

discussão - Planilhas de Parâmetros Urbanísticos. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. A

15

Subsecretária

16

todos. Em seguida justificou a ausência do Secretário Thiago Teixeira de Andrade, por estar

17

em outro compromisso de governo. Na sequência passou ao Subitem 1.3. Entrega e discussão

18

- Planilhas de Parâmetros Urbanísticos.

19

detalhadamente

as tabelas de parâmetros, pois ainda foram identificados erros em algumas

20

tabelas,

preciso

21

membros se foi possível fazer uma primeira análise das tabelas que receberam. O senhor ,João

22

Gilberto

23

intema do seu grupo, para poder analisar o material já disponibilizado.

24

acessou. a tabela ainda estava incompleta sem o parâmetro de afastamento. A Subsecretária

25

Cláudia

26

disponibilizados

27

intemas

28

preenchidos e repassados. são aqueles em que já houve um

I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos.

Cláudia Varizo Cavaleante

sendo

de Carvalbo

Varizo

algumas

1.2. InfOlmes. 1.3. Entrega e

abriu os trabalhos, agradecendo

a presença de

Explicou que o motivo da reunião é debater mais

cOlTeções, para posterior

Accioly (Sinduscon/DF)

esclareceu

que

que os demais

apresentação.

Perguntou

aos

explicou que haverá uma reunião mais

parâmetros

Ponderou que quando

só serão possíveis

de serem

ell! uma ou duas semanas, pois ainda está sendo acertado algumas questões

sobre procedimentos,

critério

para definição.

Ressaltou

que os parâmetros

já
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29

criados os critérios. Explicou que a dinâmica é: o grupo trabalha, preenche, identifica as

30

dificuldades.

31

relação aos parâmetros que faltam é justamente por ainda estar nessa dinâmica, e por isso não

32

foram disponibilizados.

33

e que muitas cidades já tiveram todos esses parâmetros preenchidos. O senhor João Gilberto

34

de Carvalho

35

justamente no sentido de buscar compatibilizar os parâmetros, para que eles conversem entre

36

si. E que após verificar esse ponto da compatibilidade entre taxa de ocupação, principalmente

37

coeficiente

38

incompatibilidades

39

coeficiente de aproveitamento.

40

passada. quando colocou com muita propriedade: "o coeficiente de aproveitamento

41

da avaliação do lote". Explicou que estão aguardando um retorno dos interessados,

42

associados. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante enfatizou que com relação à questão

43

da relação coeficiente, taxa de ocupação e altura, já foi feita a revisão, e o que ainda está

44

sendo trabalhado são algumas simulações, de forma amostrai: tamanhos e desenhos dos lotes.

45

Explicou que ainda não foi possível finalizar a simulação, tendo em vista que a prioridade foi

46

para criar os scripts. facilitando a leitura do mapa. com os parâmetros. O senhor Rogério

47

Markiewicz (CAU/DF) agradeceu a transparência com que tudo é exposto e trabalhado, a

48

forma democrática com que se discute os temas. Ponderou que o parâmetro do afastamento é

49

essencial para fazer as simulações. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante esclareceu

50

que esse é um dos parâmetros em que ainda não foi possível aprofundar, mas que haverá esse

51

debate na próxima reunião. Explicou ainda que está sendo acrescentado na análise, a questão

52

do alinhamento, verificando se há necessidade de em alguns casos exigir que se faça esse

53

alinhamento, ou trabalhar no conceito da exigência da fachada ativa. O senhor Márcio Brito

54

Silva Ferreira

55

preocupação

56

preocupação com relação às fórmulas dos PDLs, em que um analista enxergava de um jeito, e

57

outro de outra forma, causando dlÍvidas. E que em diversas discussões internas, chegou-se à

58

,""I,"", d, q"' d,fi,i"q'''","' do ,'"com"", ec,,imimp,,,~",~:

vai para o grupo maior para debate, e resolve as dúvidas existentes.

E que

Mas enfatizou que o trabalho está oeonendo em um ritmo acelerado,

Accioly explicou que uma preocupação

de aproveitamento

colocada na reunião passada, foi

- que existe até na legislação

atual vigente - algumas

que ou impossibilitam totalmente, ou tomam quase inviável de atingir o

(Diretoria

Lembrou da fala do membro Giulliano Penatti, na reunião

das UTPs Oeste c Sul) complementou

foi tentar deixar

os parâmetros

mais claros

informando

possíveis,

porque

é a base
dos

que a
havia

a
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59

LUOS foram criadas as quatro colunas. falando do afastamento frontal ou posterior. e os

60

laterais. deixando bem claro que se pede o afastamento frontal. a senhor João Gilberto

61

Carvalho

62

afastamento pode ser fixo, ou de alguma forma em proporção com relação à altura. Ao que a

63

Subsecretária

64

exigido o afastamento,

65

tiveram acesso e conseguiram verificar os mapas. A senhora Maria José Feitosa de Andrade

66

(ÚNICNDF)

67

estão tendo dificuldade. Sugeriu fazer um modelo, mostrando as dimensões, os parâmetros,

68

pensando em algo para deixar no site. de forma que as pessoas que não são técnicas consigam

69

entender. A senhora Renata Marchini

70

sendo pensado a elaboração de uma cartilha para explicar, inclusive. o que é cada parâmetro,

71

porque muitas pessoas ainda não sabem o significado de taxa de ocupação. de coeficiente. E

72

que depois que as tabelas estiverem

73

entendimento

74

ressaltou que ao contrário do que se imagina, as pessoas têm interesse em acompanhar a

75

LUaS, pois recebe muitos questionamentos nos grupos em que participa. A servidora Renata

76

Marehini

77

novamente.

78

Giulliano

79

com relação à questão já colocada. da fachada ativa. do alinhamento e dos afastamentos, por

80

exemplo, Águas Claras. em que essa questão é bem confusa. Questionou

81

funcionar, se terá um resultado prático. ou mais a questão de um modelo que no futuro terá

82

várias alterações. A Subsecretária Cláudia Varizo Cavalcante

83

várias cidades em vias de maior atividade, onde já houve uma transformação em relação ao

84

uso originalmente

85

admitindo também a residência nessas edificações. A senhora ./anaina

86

(Sociedade Civil) ponderou que deu uma olhada em tudo. conseguiu acessar o mapa, mas tem

87

algumas dúvidas em algumas tabelas, principalmentc

88

mas com tamanhos diferentes. A Subsecretária

de

Aecioly reforçou a questão do embasamento e da tone, que são distintos, pois o

Cláudia

Varizo

Cavalcante

respondeu que a ideia trabalhada é onde for

ele ser afastamento fixo. Perguntou aos demais membros se todos

respondeu que conseguiu acessar, mas que para explicar para outras pessoas

Loureiro,

servidora da (Sugest) esclareceu que já está

finalizadas.

será apresentado

um 3D, facilitando o

ainda mais com a visualização. A senhora Maria José Feitosa de Andrade

Loureiro

registrou qne irá colocar as tabelas que foram passadas, e repassar

acrescentando

Samambaia e Paranoá. por ter ainda ajustes a fazer. a senhor

l\1a~alhães Penatti enfatizou que não tem muitas dúvidas, sua dúvida era também

corno isso irá

respondeu informando que em

previsto - além de diversificar o número de atividades - a LUaS
Domingos

está

Vieira

quando tem vários usos semelhantes.

Cláudia

Varizo Cavalcante

explicou que

l~\;rl'

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal SEGETH
16' Reunião da Câmara Técnica da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito
Federal - LUaS, realizada no dia 24 de março de 2017

89

para habitação unifamiliar, foi estabelecido a altura de 9,5, 10,5: e quando for para mais

90

pavimentos de uma forma geral é utilizado 3,5 por pavimento, mais 1,5 que é considerado

91

para viga de transição. Na sequência, foi apresentado as tabelas, fazendo a verificação.

92

Explicou que o site da LUOS já estará disponível em uma semana, já no novo formato. E que

93

o trabalho agora é no sentido de produzir algum material para ilustrar os parãmetros que

94

permitam às pessoas poderem compreender do que se trata. O senhor Márcio Brito Silva

95

Ferreira mostrou no mapa, a cidade de Samambaia, esclmecendo que com relação ao uso,

96

um dos pontos levantados foi a questão da quantidade de CSlIR 2 que havia. Esclareceu que

97

após ampla aval iação no centro urbano de Samambaia, nas quatro principais vias, foi deixado

98

o CSIlR 2 NO. e que a alteração foi feita porque basicamente essa parte da cidade não está

99

muito ocupada. Informou que ainda será feita uma an:ílise com calma no centro urbano de

100

Samambaia, para verificar a questão do coeficiente. O senhor Rogério Markiewiez chamou a

101

atenção para a altura de 43.50 estipulada para 12 andares, fieando abaixo de 1109. Registra-se

102

a presença do Secretário Adjunto da SEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues. A Subsecretária

103

Cláudia Varizo Cavalcante

104

entre os coeficientes

105

Marchini Loureiro esclareceu que na tabela, além do código, vai ter os parâmetros já

106

preenchidos também. que ao clicar no lote, os parâmetros já vão aparecer preenchidos. O

107

senhor Giulliano Magalhães Penatli sugeriu verificar quais são os locais mais importantes

108

de fazer uma alteração na altura dos pavimentos para haver uma variação arquitetõnica, pois

109

considera a monotonia arquitetõnica em Brasília um problema sério. E não considera ser falta

110

de capacidade dos arquitetos que estão no mercado. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves

111

Rodrigues explicou que a ideia é que a lógica permita, ou seja, que nos parâmetros tenha

112

flexibilidade, se usar inteiramente a taxa de ocupação. e ainda se quiser alcançar o potencial

113

construtivo máximo, alcançaria uma deternlinada altura; e não querendo fazer uso de toda a

114

ocupação.

115

Cavalcante enfatizou que as considerações e sugestões estão sendo anotadas. E que a ideia é

116

que durante as várias reuniões, antes ainda da Audiência,

117

aprofundado,

118

trabalhos.

poderia

explicou que a altura foi definida buscando uma boa relação

estabelecidos

e a altura. de forma harmoniosa.

fazer um prédio mais alongado.

A Subsecretária

A senhora Renata

Cláudia

Varizo

esse debate já esteja mais

pois será o tempo de aperfeiçoar, verificar, trazer para a continuidade

3. Assuntos

dos

Gerais. Não houve assunto nesse item. Item 4. Encerramento.
~
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119

Encerradas as discussões e debates, agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião.

.t.c-J{;
CLÁUDIA VARIZO CAVALCANTE
Subsecretária
SUGEST/SEGETH

5

