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EMENDA N°

(MODIFICATIVA)

-CA

r.

(Do Deputado Cristiano Araújo e Outros)

Ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nO
79/2013, que aprova a Lei de Uso e
Ocupação do Solo do Distrito Federal LUaS e dá outras providências.

Modifica-se

o

Uso

CSII3

Institucional

e Industrial)

(Comercial,

Prestação

de

Serviços,

para o Uso INST2 (Institucional)

da Área

Especial Lote D do Setor de Mansões Dom Bosco no "Anexo VIII - A Mapa de Zoneamento

de Usos da Região Administrativa

do Lago Sul -

RA XVI - UPT CAl".
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JUSTIFICATIVA

A emenda

prevê

a modificâção

Serviço, Institucional

e Industrial

lote buscando a preservação

do Uso Comercial,
para o Uso Institucional

da característica

.

'I

infraestrutura

:

.

trafegC)
gerado
•. 11.,101 •..••.1\.....
.
intermediár,io.
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por

Vale ressaltar
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(

do referido

não possui

do acréscimo

comercial

de

de porte

que o lote se encontra

nas

.,

ambientais.

é classificação

Outro ponto a ser levant~do

residencial

de baixa densidade

dos

'".

lotes vizinhos. Atualmente
como instituição
referida

também

urbano

"

em ,consideração
~

residencial,

para o suporte

um equipamento

p.~o),<imid~d~sde reservas
~il

viária

de

residencial do Setor de

Mansões Dom Bosco. O bairro, estritamente
atualmente

Prestação

religiosa

localização

o lote já exerce sua função social ao bairro
e dessa forma

concretiza

a vocação

equipamentos

culturais,

de

para

a.s~i~t~Q~!~ a saúde, humana,
Rúblicos
e ''')''
associações.
)t,vnv
'

"

.

da

educação,

de lazer, esportes e sedes de s~rviç,os

Diante do exposto,
presente emenda,

impõe-se a necessidade da apresentação
para que o Projeto da

Luas

possa garantir a

qualidade de vida e a caracterização de residencial do bairro.
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Dep. Benedito Domingos
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Dep. Celina Leão

Dep. Evandro Garla

Dep. Chico Leite

Dep. Joe Valle
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Dep. Liliane Roriz

Dep. Olair Francisco

Dep. Patrício

Dep. Paulo Roriz

Dep. Praf. Israel Batista

Dep. Washington Mesquita

