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ATA DA 9" REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA - PI'CUB

1

Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo terceiro dia do mês de setembro do ano de

2

dois mil e dezesseis, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edificio

3

Sede da SEGETH, foi aberta pelo Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Gestão do

4

Território e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, a 9a Reunião da Câmara

5

Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasilia - PPCUB, composta

6

por representantes da sociedade civil. do CONPLAN e do CCPPTM, instituído por meio da

7

Portaria n° 59, de 30/07/2016 e do grupo de trabalho da SEGETH, através da Portaria n° 15,

8

de 23/02/2016.

9

transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Aprovação da Ata

10

da 7a Reunião da Câmara Técnica, realizada no día 12/08/2016; IA. Definição de conceitos:

11

1.4.1. O que são Valores (parcialmente discutido); 1.4.2. O que são Princípios, Diretrizes e

12

Objetivos (a discutir); 1.5. Contribuições do ICOMOS, IHG, Frente Comunitária do Sítio

13

Histórico de Brasilia e Movimento Urbanitas por Brasilía: 1.5.1. Princípios e Valores do

14

Plano Urbanístico de Brasilia a serem respeitados e resgatados pelo plano de Preservação do

15

Conjunto Urbanístico de Brasilia - PPCUB (em discussão); 1.6. Contribuições CAU/DF - ,

16

Gunter Roland: 1.6.1. Anotações sobre Preservação, Conceitos e afins 2. Assuntos Gerais 3.

17

Encerramento Passou imediatamente para o Item I. Ordem do dia: Subi tem 1.1. Abertura dos

18

trabalhos, quando o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, deu por aberta a Sessão,

19

cumprimentando

20

informes a serem apresentados neste item, porém o Secretário ressaltou estar contente com o

21

resultado obtido a partir da última reunião, pois foi possível sintetizar e juntar tudo que foi

22

discutido. Também informou que ainda não recebeu da Conselheira Maria Emilia Stenzel, a

23

proposta de redação que ficou de enviar, quanto ao aspecto da flexibilidade. Seguindo os

24

trabalhos, no Subitem 1.3. Aprovacão da Ata da 7. Reunião da Câmara Técnica. realizada no

A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue

os presentes. Passou ao Subi tem 1.2. Informes do Secretário: Não houve

1

,
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25

dia 12/08/2016,

26

Oliveira, representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito

27

Federal- FECOMÉRCIO/DF por não estar presente na referida reunião, Em seguida passou ao

28

Subitem I A. Definição de conceitos: 1.4,1, O que são Valores (parcialmente discutido): 1.4,2.

29

O que são Princípios, Diretrizes c Objetivos (a discutir), O Secretário, Thiago de Andrade,

30

iniciou

31

anterionnente:

32

justamente por não ter uma definição fechada, e que coaduna muito com a linguagem da

33

preservação. Os principais pontos da apresentação: I) Conceito do que é o CUB - foi incluído

34

a incorporação do Ribeirão Bananal. 2) Dos Valores - a concepção das quatros escalas

35

urbanas: Residencial, Monumental, Gregária e Bucólica c suas caracteristicas. 3) Informou

36

que foram incorporados os itens 2 e,5, de modo mais sintético: valores estéticos e artístico

37

cultural, decorrentes do movimento moderno; e o valor histórico decorrente da contribuição

38

brasileira para arquitetura e urbanismo mundiais, 4) Esclareceu que a caracteristica que vinha

39

do documento das entidades estava mais extraido do Brasilia revisitada, e são mais fisicas,

40

com mais matéria, 5) No documento das entidades o tenno utilizado foi "princípios", e foi

41

optado por referenciar tudo de "valores referenciais", como atributos da futura proposta de

42

redação, pois isso alteraria toda a estrutura do Projeto de Lei. Ficando na seguinte ordem: o

43

conceito do que seria o Conjunto Urbanística de Brasilia - CUB, quais seus valores e

44

atributos, para posteriormente entrar no objeto do Plano de Preservação, pois antes estava

45

como "valores" mais gerais, com princípios, características, e agora juntou tudo isso em

46

"atributos". O Subsecretário de Políticas e Planejamento - SUPLAN, Vicente Correia Lima

47

Neto, explicou que no Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico de Brasilia - PPCUB,

48

alguns dos elementos, características, princípios do conjunto urbano tombado estavam dentro

49

do campo que tratava dos valores, gerando uma confusão conceitual, sendo necessário retirar

50

a parte que mais material, e colocar dentro de atributos. Os atributos seriam: as quatro escalas

51

e suas ínterações, a estrutura viária como arcabouço integrador das várias escalas urbanas, o

52

sentido de unidade de ordenação, bem como a setorização por funções do espaço urbano, os

53

conjuntos urbanisticos do eixo monumental,

54

vizinhança, a Cidade Parque com seus espaços abertos, a Orla do Lago Paranoá, onde

¥

aprovada com o registro de abstenção do Conselheiro Mateus Leandro de

a apresentação,

esclarecendo

"princípios",

que após maior reflexão

"caracteristicas",

dos termos

discutidos

a palavra mais adequada seria "atributos",

as superquadras,

o conceito de unidade de

/pd
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55

prevalece a escala bucólica,

a presença do céu com a visão da linha do horizonte,

os

56

acampamentos e ocupações pioneiras, a importância do paisagismo, a questão residencial e o

57

não alastramento suburbano. Ficou registrado alterar "local de encontro de culturas do pais"

58

para o campo "valor". O Conselheiro Francisco das Chagas Leitão, representante da Agência

59

de Fiscalização - AGEFIS/DF, lembrou que na Portaria 16612016 há a preocupação, também,

60

em inserir novos valores que foram se incorporando ao Conjunto Urbanistico de Brasília -

61

CUB, e que não eram da proposta original, mas que hoje retratam a identidade do Planto

62

Piloto, por exemplo, o Projeto de Sinalização. A Conselheira Tânia Battella de Siqueira,

63

representante da Sociedade Civil, ressalvou que essa é uma sintese, e que é importante um

64

tempo para amadurecer. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, confirmou que são notas

65

para gerar posterionnente

66

Contribuições

67

representante

68

ressaltou os principais pontos de sua contribuição: I) Informou que seu relato está embasado

69

em dois textos: um vinculado ao conceito de preservação, e outro vinculado ao conceito do

70

CUS. E que é uma leitura técnica. 2) Fez um apanhado histórico do urbanismo modernista,

71

observando

72

enquanto nas cidades tradicionais o espaço público é alimentado diretamente pelo espaço

73

privado. 3) Enfatizou que na cidade modernista há muito espaço público, e que hoje em dia

74

ocupar o espaço público de forma a promover o coletivo é necessário, mas que ao fazer isso

75

estará automaticamente

76

preocupação

77

exemplo do urbanismo modernista para gerações futuras. 6) Chamou a atenção para o fato de

78

que quem mora no Plano Piloto está submetido a um dilema para preservar os atributos do

79

urbanismo modernista, e terá que continuar se contentando em morar mais ou menos bem. 7)

80

Informou que a ideia que teve quando veio da Europa para Brasília foi de que Brasília era o

81

único exemplo do urbanismo modernista,

82

Unesco. 8) Questionou

83

preservados, que não somente os que já estão nas fontes do Lúcio Costa. O Conselheiro

84

Francisco das Chagas Leitão, representante

um esqueleto de uma minuta. Em seguida passou-se ao Item 1.6.

CAUlDF-

Gunter.

O

Conselheiro

do Conselho de Arquitetura

Gunter

e Urbanismo

Roland

Kolsdorf

Spiller,

do Distrito Federal - CAU/DF

que Brasília teve uma mudança radical na relação espaço poli tico/privado,

abandonando a proposta do urbanismo modernista. 4) Registrou a

com a preservação dinâmica. 5) Ressaltou a importância de levar um único

ideia essa obtida em função do que ouvia da

se não haveria outros valores que merecessem

da AGEFIS/DF

ser estudados e

fez algumas observações:

1£'

~~~

I)
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85

como serão confrontadas as questões que hoje são consensuais no campo do urbanismo e do

86

planejamento urbano, e que eventualmente se opõem ao que Brasília é hoje. 2) Questionou

87

ainda que em se confrontando com o tema qual seria o posicionamento toma importante rever

88

certos elementos que são estruturantes da cidade, por já não serem tão efetivos do ponto de

89

vista que se considera uma boa cidade. 3) Também

90

não se aborda centro urbano desprovido de habitação. 4) E reforçou que a habitação social no

91

centro urbano é uma questão urgente, e que esses pontos irão requerer uma postura muito

92

clara do PPCUB, pois precisarão incorporar as fragilidades que a concepção modernista

93

impõe, mesmo que com isso precise flexibilizar questões que são estruturais na concepção da

94

cidade. 5) Informou que finalmente será demolido o "Carandiru", prédio irregular no Setor de

95

Clubes, com umas trezentas quitinetes, e já transitou em julgado e está sendo preparada a ação

96

de demolição. A Conselheira Tânia "Battella de Siqueira, representante da Sociedade Civil,

97

pontuou os seguintes questionamentos:

98

de coautoria com o Arquiteto Lúcio Costa. 2) Se vale a pena mudar substancialmente

99

objeto, inclusive, com consequências na própria Lei Orgânica e nos instrumentos que já estão

100

instituidos e até reconhecidos perante um acordo internacional. 3) Trabalhar em cima desse

101

espaço e de níveis diferenciados

102

Conselheira Maria Emília Bastos Stenzel, representante da Sociedade Civil e do Instituto de

103

Arquitetos do Brasil - IABIDF, proferiu as seguintes considerações: I) Ponderou que ainda

104

não ficaram claras certas questões que são conceituais do patrimônio material, tais como:

105

onde está a preservação das características volumétricas da relação com topografia, uso de

106

materiais de caracteristicas volumétricas do edit1cio. 2) Chamou a atenção para a falta de

107

diretrizes e compreensão,

108

Valores é o que orienta uma ação, e se não está especificado qual o valor da arquitetura

109

representada do movimento moderno, se toma inviável. Internacionalmente os países quando

110

se trata de conjunto urbanistico, existem regras específicas no sentido de desenvolvimento. 4)

111

A questão do centro da cidade é um debate que precisará acontecer em Brasília, pois a

112

questão dos usos é uma questão que acabará aparecendo. Mas veri ficar Brasília como uma

113

cidade policêntrica, que tem espalhada uma vida que está muito mais diluida

114

a central idade que foi marcante das cidades, e que o próprio Lúcio Costa imaginou que

~-r

sobre o centro urbano, que hoje em dia

I) Afirmou que descarta qualquer outra possibilidade

de preservação,

o

em função de critérios diferentes. A

inclusive, das características

de um conjunto do Sudoeste. 3)

110

tecido do que
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115

usanam ali. 5) Do ponto de vista do reconhecimento

da realidade, qual a necessidade da

116

habitação e o que isso vai trazer de habitação. 6) A questão do zoneamento, qual seria a

117

diferença entre setorização e o zoneamento, e o que implica em termo de flexibilização de

118

uso. 7) Esclareceu ao se referir ao corte número 7, que não será a dinâmica que modificará o

119

patrimônio, porque o patrimônio é justamente

120

modernismo trabalha a expressão coletiva, e que o que não trabalha a expressão coletiva é o

121

desenvolvimento

122

importante

da engenharia

123

arquitetura,

a expressão estrutural e a própria solução estrutural em Brasília é um fator

124

inovador no pais. 10) Enfatizou ainda que todas as questões da preservação da arquitetura não

125

se opõem à dinâmica, elas estabelecem uma dinâmica diferente, que inclusive afeta a questão

126

da gestâo porque no modo de participação existente o que se tem são os agentes atuais. 11)

127

Lembrou que antes do Arquiteto Lúcio Costa, houve cidades que foram tombadas, e não foi

128

tombado a modalidade de trânsito. O Secretário,Thiago

129

chegou num grau de alvitramento cultural, que é muito dificil trazer para uma antologia de

130

bons prédios. A Conselheira Renata Florentino de Faria Santos, representante da Associação

131

Civil Rodas da Paz, concordou com a fala da Conselheira Maria Emília, e a parabenizou pelas

132

ponderações no aspecto da preservação do que scria de fato a identidade dos debates. I)

133

Reforçou a necessidade de se ter claro a questão dos valores e atributos, por ser o operacional

134

da preservação.

135

característica rodoviarista, muito polêmica e que desperta muitas paixões. 3) Esclareceu que é

136

importante que o desenho urbano esteja ligado a algum tipo de velocidade, de comportamento

137

de trânsito praticado, e que desassociar essas duas questões é muito importante. 4) Alertou

138

para algo que considera fundamental, que é ajustar o foco, pois ao se dizer que tudo é

139

importante,

140

despercebido. 5) Concordou com as considerações do Conselheiro Gunter Roland Spiller. O

141

Conselheiro

142

IABIDF, fez as seb'1lintes considerações: I) Enfatizou que a preocupação de proteger Brasília

143

nasce com Brasília, por exemplo, a prímeira disposição registrada de evitar construções

144

dentro da linha de cumeada já é uma preocupação com a preservação de Brasília. 2) Lembrou

o ponto de resistência. 8) Salientou que o

das cidades modernas. 9) Acrescentou observando ser esse um momento
no Brasil, e que não está sendo tratado só de questões de

Teixeira de Andrade, ponderou que

2) Chamou a atenção para um ponto específico

que é a questão da

se perde; e muitas vezes o que de fato é mais relevante e essencial, passa

José Carlos Coutinho, representante

do Instituto de Arquitetos

do Brasil -
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145

que ao ler o plano original do Arquiteto Lúcio Costa se percebe as expressões e intensões

146

usadas, e que se aprendia que a cidade era um organismo vivo, e que essa vida não pára, tem

147

mutação permanente. 3) Lembrou ainda que o plano do Lúcio Costa que corresponde ao

148

urbanismo da Carta de Antenas, já continha males que eram congênitos, e que é preciso

149

corrigir esses males, essas imperfeições

150

Observou que é preciso fazer uma distinção entre Plano de Preservação

151

Preservação, em que o Plano de Preservação geralmente é um corte estático no tempo, que se

152

fixa determinados detalhes, formas, características para se obter um instrumento prático de

153

ação. Mas a politica de preservação é um instrumento dinâmico, que acompanha a mutação

154

dos fatores que atuam sobre a cidade. 5) Questionou se o desejo dos conselheiros seria um

155

plano de preservação, que já não existe, de algo que foi totalmente modificado. Mas que

156

alguns valores se preservaram,

157

interpretação e transfonnação

158

exigências da Unesco ou às exigências da sociedade de Brasília. 7) Concordou com a

159

Conselheira Tânia Battella de Siqueira, representante da Sociedade Civil, no sentido de serem

160

mais modestos quanto ao perímetro, mas acrescentou que esse perímetro deve ser expandido e

161

não reduzido, pois reduzir seria perigoso, seria oferecer mais área aos apetites da especulação

162

imobiliária. 8) Afirmou que não tiraria nem Candangolândia nem o Cruzeiro, pois o Cruzeiro

163

é um lugar histórico e ainda há coisas a preservar, assim também como a Vila Planalto. 9)

164

Esclareceu que pode sim intervir conscientemente sem descaracterizar, mantendo os valores,

165

inclusive, a escala do espaço de Brasília, que conserva relações de distância, tamanho,

166

aberturas

167

mantendo os valores iniciais. 10) Ressaltou que estão se perdendo em minúcias, em palavras e

168

em semântica, quando o principal ainda não foi discutido na Câmera Técnica, que são

169

exatamente os instrumentos

170

esclareceu que o nonnativo atual abre mão das questões arquitetônicas, e a própria Unes co

171

reconheceu

172

Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos, representante do Instituto Histórico e Geográfico do

173

Distrito Federal - IHGIDF, fez as seguintes considerações:

174

preservação são também recomendações

c horizontes,

sem a descaracterização

da ideia original. 4)
e Politica de

e são esses valores que devem ser mantidos através da

em legislação. 6) Perguntou se o trabalho é para atender às

sendo assim possível

de preservaçâo.

isso, pois fala textualmente

intervir no sentido do aperfeiçoamento,

O Seeretário, Thiago Teixeira de Andrade,

nas obras do Arquiteto

Oscar Neimeyer.

A

I) Lembrou que os níveis de

da Unesco, e que o PPCUB ainda não conseguiu
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175

estabelecer níveis. 2) Informou que houve um preciosismo da equipe da Novacap e depois dos

176

órgãos que foram instalados, em restringir a questão do uso, quando a intenção não foi essa.

177

3) Ponderou ver com cautela a questão de que todos os centros urbanos tem habitação, e que

178

seria uma necessidade para Brasília, já que Brasília é uma cidade diferente, e nem sempre as

179

soluções para outras cidades são favoráveis para Brasília. 4) Registrou que há um retrocesso

180

nas questões rodoviaristas, e que particularmente

pensa que o Eixão precisa ser repensado

181

sim, pincipalmente

5) Registrou que o Governo atual está

182

investindo vergonhosamente em um projeto rodoviarista, localizado no final da Asa Norte, em

183

que contém dezessete viadutos, configurando

184

questão da memória perdida, que não é do conhecimento da grande maioria, pois não existe

185

uma rotina sistemática de informação da população sobre os valores da cidade, mas que isso

186

contribui para descaracterização.

187

entendido da fala do Conselheiro Gunter Roland Kolsdorf Spiller, representante do CAUlDF,

188

que os princípios modernistas são indissociáveis

189

valores de Brasília como um desenho moderno e não dos preceitos modernistas que a

190

constituíram, prefigura mais um processo politico e dialético. 2) Ressaltou a necessidade de

191

avanços no PPCUB, até porque hoje se encontram diferentes atores sentados à mesa, e que se

192

acomodar com a situação atual como sendo algo aceitável é uma tragédia, é um sinal de

193

incompetência

194

contribuição da Conselheira Maria Emília Stenzel, para finalizar a questão dos valores, entrar

195

na função do PPCUB e estabelecer uma metodologia. 4) Informou que vão continuar com o

196

perimetro tombado, incorporar o triângulo do bananal e estender a margem do lago para

197

margem oeste. 5) Solicitou aos conselheiros

198

pensarem de fato os perimetros para o grau de preservação, já pensando em quantos graus de

199

preservação e quais são, bem como o exercício de espacialização dos mesmos. O Conselheiro

200

Gunter Roland Kolsdorf Spiller ponderou que essa discussão não está esgotada, está se

201

querendo avançar em valores, mas a discussão ainda não está definida. O Secretário, Thiago

202

Teixeira de Andrade, enfatizou que o rodoviarismo como princípio ou como valor, no sentido

203

de que ele é tão marcantemente desenhado r da cidade, o hardware rodoviarista precisa estar,

204

mas o software rodoviarista pode mudar. lnfonnou

na questão da velocidade.

um retrocesso. 6) Chamou a atenção para a

O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, esclareceu ter

da proposta. I) Esclareceu que pegar os

de duas ou três gerações. 3) Esclareceu que na próxima reunião terá a

refletirem quanto à questão metodológica

que estão trabalhando

e

no decreto do

c~~

•

l~

I
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205

sistema viário, já acordado com o DER, de que as rodovias e1encadas no decreto serão

206

tratadas como vias urbanas e avenidas, vão obedecer ao manual do Decreto do Sistema

207

Viário. Passou ao Item 2. Assuntos Gerais. Não houve assuntos a tratar nesse item. Passou ao

208

Item 3. Encerramento.

209

informando que na próxima terça feira, dia 27 de setembro terá o Conselho Consultivo de

210

Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal-

211

na ocasião serão apresentados os resultados das duas Câmaras: PPCUP e LUaS.

a

Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, encerrou a reunião,

~k~
T~IAGa

TEI~RA
DE AN RAD
Secretário de Estado .

VERA ~I
M. GAMARSKI
DIPRE/ CaPRESB/SUPLAN

CCPPTM, e que

GOVERNO

DO DISTRITO

FEDERAL

Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito
Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico - PPCUB

Federal

Lista de Presença da 9a Reunião da Câmara Técnica - PPCUB, em 23/09/2016, âs 14h

REPRESENTANTES

SEGETH

N°

INTITUIÇAO

1

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

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

2

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

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

3

SUBSECRETARIO DE POLlTICAS E PLANEJAMENTO
URBANO -SUPLAN

VICENTE CORREIA LIMA NETO

4

DIRETORIA DE PRESERVAÇÃO

L1DIA ADJUTO BOTELHO

5

COORDENAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

DE PRESERVAÇÃO

ASSINATURA

NOME

- DlPRE/SUPLAN

"_I ~.
~(

~h\
\J

\\

.

COORDENAÇÃO

7

SUBSECRETARIA
URBANO-SUPLAN

8

CENTRAL DE APROVAÇÃO

9

COORDENAÇÃO

DE PRESERVAÇÃO

- DtPRE/SUPLAN

JULYANA SANGALETI PINHEIRO

10

COORDENAÇÃO

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

CRISTIANO PORTILHO

11

COORDENAÇÃO

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

DE POLlTICAS E PLANEJAMENTO

DE PROJETOS - CAP

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

JOSIANA AGUIAR WANDERLEY

(
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-....
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Ç;w~vLe

SCYLLA SETSUKO GUIMARÃES

12

--1)"

<........

DÉBORA HELOISA A.LUMINATI

ROSANGELA DINIZ NOBLAT

/

/"~.Q

IÁ1,1;.0
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/

6 ~\) \

VERA MARIA MELlLLO GAMARSKI

6

1"

" --~

,~»-

13
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,

N'

1

REPRESENTANTES

INSTITUiÇÃO"

INSTITUTO

HISTÓRICO E GEOGRÁFICO

NOME

'"
DO DISTRITO FEDERAL-

IHG/DF

2

MOVIMENTO

3

CONSELHO DE ARQUITETURA

URBANISTAS

CCPPTM

POR BRASíLIA
E URBANISMO

DO DISTRITO

VERA LÚCIA FERREIRA RAMOS

'~'/J/l

,

ROMINA

/'

(

FAUR CAPPARElll

GUNTER ROLAND KOLSDORF SPILLER

FEDERAL- CAU/DF

ASSINATURA

fi

/

4

DE INTERESSE SOCIAL; SINDICATO

ORGANIZAÇÃO

DE COOPERATIVAS

E

RENATO MATOS BITIENCOURT

DO DISTRITO FEDERAL-

/

.

/~
, /

OCDF
S

ORDEM DOS ADVOGADOS

6

UNIVERSIDADE

7

DE BRASíLIA- UNB

CONSELHO INTERNACIONAL

DO

FAHEJE/DF

DE MONUMENTOS

E SfTIOS-

ICOMOS
ASSICCADI (ASSOCIAÇÃO

9

/

MUNDIM

.

RICARDO TREVISAN

FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES HABITACIONAIS
DISTRITO FEDERAL E ENTORNO-

8

LEONARDO

DO BRASIL- OAB/DF

NILVAN VITORINO

IIt~

~~

ENTIDADE DE DEFESA DA POLíTICA DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA

;-;-,/

U/

.

I

\

DE ABREU

FREDERICO BARBOZA

DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS

CAU E CONFEA DAS ADMINISTRAÇÕES

DIRETA E INDIRETA DO

LEONARDO PIERRE FIRME

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL)

10

JANAINA

11

SOCIEDADE CIVIL, COM NOTÓRIO SABER NAS POlÍTICAS
TRANSVERSAIS DO DF

12
13

DOMINGOS

MARIA EMíLIA BASTOS STENZEL
TÂNIA BATIELLA

INSTITUTO DE ARQUITETOS

DO BRASIL- IAB/DF

VIEIRA

DE SIQUEIRA

JOSÉ CARLOS COUTINHO

-- •
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REPRESENTANTES

CONPLAN
NOME

INSTITUiÇÃO

Nº

PAULO ROBERTO DE MORAIS MUNIZ

1

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO

IMOBILIÁRIO

DO

DISTRITO FEDERAL- ADEMI/DF

Z

SINDICATO DA INDÚSTRIA

ROGÉRIO MARKIEWICZ

DA CONSTRUÇÃO

CIVIL DO

DISTRITO FEDERAL - SINDUSCON/DF
ASSOCIAÇÃO

3

DE INQUILINOS

REGiÕES ADMINISTRATIVAS

E MORADORES

JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY

DO GUARÁ E

DO DISTRITO FEDERAL-

SIGEFREDO NOGUEIRA

DE VASCONCELOS

ASSIMG/DF
4

ASSOCIAÇÃO CIVIL RODAS DA PAZ

RENATA FLORENTINO

S

INSTITUTO DE ARQUITETOS

DO BRASIL -IAS/DF

MARIA EMfLlA BASTOS STENZEL

6

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO

DE BENS, SERViÇOS E TURISMO

DO DISTRITO FEDERAL- FECOMÉRCIO/DF

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTES

1

AGEFIS

1

DE FARIA SANTOS

DO PODER PÚBLICO

FRANCISCO DAS CHAGAS LEITÃO

GIULlANO

PENATII

TERRACAP

2

LUDMILA

DIAS FERNANDES

ASSINATURA
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