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ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO DO
CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL - CPCOE

Às nove horas do dia dezesseis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, em cumprimento ao
art. 2º do Decreto nº 40.546 de 20 de março do ano de dois mil e vinte, por videoconferência, foi
iniciada a Quinquagésima Quinta Reunião Extraordinária da Comissão Permanente de Monitoramento
do Código de Edificações do Distrito Federal - CPCOE, pelo Subsecretário da Central de Aprovação de
Projetos - CAP, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, Ricardo
Augusto de Noronha, na condição de Coordenador indicado e contando com a presença dos membros
representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, relacionados ao final desta ata, para deliberar
sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1 Abertura dos trabalhos
1.2 Verificação do quórum; 1.3 Informes do Coordenador: 1.4 Aprovação das Ata da 54ª Reunião
Ordinária realizada no dia 21/10/2020; 1.5 Apreciação e aprovação do Calendário – Exercício 2021. 2.
Apreciação e Deliberação: 2.1 Assunto: Avaliação e decisão quanto aos disposi vos aceitáveis para o
cumprimento do disposto no art. 134 do Decreto 39.272/2018. LEI: Art. 112. Os ambientes des nados
à garagem devem ter altura livre mínima de 2,25 metros e condições de iluminação e ven lação que
garantam segurança, higiene e salubridade, e suas dimensões, circulação, pos de vagas e rampas de
acesso são definidas em regulamento. § 1º É permi do o uso de vagas presas que, no caso de
edificações residenciais mul familiares, devem estar vinculadas à mesma unidade imobiliária. § 2º É
permi do o uso de tecnologias que permitam o mizar o uso de garagens e estacionamentos, como
pallets, elevadores para automóveis ou outras, desde que haja comprovação, por meio de laudo
técnico, do atendimento ao número mínimo de vagas exigido. DECRETO: Art. 134. Nas garagens e nos
estacionamentos onde não haja vinculação de vagas a unidades imobiliárias específicas, são
permi das vagas presas, desde que garan da a sua operacionalização. 2.2 Assunto: Avaliação quanto
a cobrança de vagas no interior do lote para o uso PLL/PAG: - É possível que as vagas delimitadas nas
bombas de abastecimento supram o atendimento do número mínimo de vagas? - Em relação às vagas
especiais, IDOSO/PCD, podem ser dispensadas uma vez que, caso se cumpram as vagas comuns
diante das bombas, não configuraria um estacionamento? 2.3 Assunto: Apreciação do recurso
(52474309) a Decisão nº 04/2020, referente ao processo SEI 00390-00008700/2019-04, que trata de
habitação unifamiliar localizada na SHIS QI 28, Conjunto 12 Casa 16 - Lago Sul/DF; 2.4 Assunto:
Apreciação do parecer (52494656) para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos
termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39.272/2018, do processo SEI 00390-00001486/2020-91, que
decorre de solicitação de Carta de Habite-se de edificação de uso comercial localizada na NÚCLEO
RURAL SANTA MARIA RODOVIA DF 290 CHÁCARA 20B - SANTA MARIA/DF; 2.5 Assunto: Apreciação do
parecer (52497408) para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II,
do Decreto nº 39.272/2018, do processo SEI 00390-00005207/2020-68, que decorre de solicitação de
aprovação de projeto de modificação de edificação de uso comercial, prestação de serviços e
ins tucional localizada na SCES TRECHO 2 LOTE 1-A. - PRÓXIMA REUNIÃO. 3. Assuntos Gerais 4.
Encerramento. Passou imediatamente ao Item e Subitem 1. Ordem do dia: 1.1 Abertura dos trabalhos:
Deu por aberta a sessão, cumprimentando a todos. Quanto ao Subitem 1.2 Verificação do quórum:
Verificado como suficiente. Seguiu ao Subitem 1.3 Informes do Coordenador: Não houve. Passou a
deliberação do Subitem 1.4 Aprovação das Ata da 54ª Reunião Ordinária realizada no dia 21/10/2020:
Não havendo re ficações, a respec va ata foi considerada aprovada. Ato con nuo, seguiu ao Subitem
1.5 Apreciação e aprovação do Calendário – Exercício 2021: Apresentou as datas das reuniões a serem
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realizadas nos dias 03 de fevereiro, 03 de março, 07 de abril, 05 de maio, dia 09 de junho, 07 de julho,
04 de agosto, 01 de setembro, dia 06 de outubro, 10 de novembro, e dia 08 de dezembro de 2021. Não
havendo objeções, o calendário de reuniões ordinárias a serem realizadas no exercício de 2021 foi
aprovado. Prosseguiu ao Item e Subitem 2. Apreciação e Deliberação: 2.1 Assunto: Avaliação e decisão
quanto aos disposi vos aceitáveis para o cumprimento do disposto no art. 134 do Decreto
39.272/2018. LEI: Art. 112: O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha solicitou aos membros da
Comissão que emi ssem suas opiniões sobre o po de operacionalização a ser adotada pelo Decreto
134, em que há o entendimento que tanto manobrista, quanto outras formas possíveis, como o uso do
palete, não sejam apenas para cumprimento do número mínimo de vagas, como também para permi r
a vaga presa. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly, Sindicato da Indústria da Construção Civil
do Distrito Federal - Sinduscon-DF, rememorou que, de acordo com discussões anteriores, qualquer
solução viável seria permi da. A Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Distrito Federal -CREA/DF, informou sobre a existência de legislação em
que é permi da apenas vaga presa vinculada a mesma unidade imobiliária, e o Decreto que permite a
implantação de vaga que não seja da mesma unidade imobiliária, desde que garan da a sua
operacionalização. O Senhor Luiz Fernando Ferreira Magalhães, Ordem dos Advogados do Brasil -
Seccional do Distrito Federal - OAB/DF, declarou que, de maneira geral, a Lei  dispõe que vagas devem
ser presas em todas as edificações, porém, nos usos, as edificações mul familiares devem estar
vinculadas a unidade mobiliária. O Decreto, por sua vez, dispõe que onde há desvinculação de vagas
vinculadas a unidade imobiliária específica, serão permi das vagas presas, desde que garan da a sua
operacionalização, deliberando pelo não desvirtuamento da possibilidade de vagas presas, avançando
ao que a lei permite. Propôs ainda que fosse rediscu da a própria função e alcance do ar go 134 do
Decreto 39.272/2018, excetuando deste a garan a de operacionalização. A Senhora Simone Maria
Medeiros Costa, Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanís ca do Distrito Federal – DF
LEGAL, declarou o entendimento quanto a operacionalização da questão, entretanto, afirmou sobre a
complexidade de fiscalização em caso de adoção de manobrista. O Senhor Rogério Markiewicz,
Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI/DF, pontuou quanto ao §
2º, em que é permi do o uso de tecnologia que o mize o uso de garagens estacionamento, como
paletes e elevadores, se posicionando favorável a interpretação de que estes possam atender não
apenas o número mínimo de vagas, como também o mizar demais vagas. Com relação ao § 1º e o
ar go 134, em que é permi do o uso de vagas presas, declarou que este autoriza vaga presa como um
todo, e no caso de residencial deve ser vinculado. Não havendo vinculação com o ar go 134, tratando-
se de demais usos, excetuando o residencial, desde que garan da sua operacionalização. Após
discussão, e com base nas sugestões apresentadas pelo senhor Luiz Fernando Ferreira Magalhães e
pela Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz, que propõem a inserção de um terceiro item,
apenas declaratório, não sendo preciso descrever do que trata a operacionalização e, posteriormente,
seja feito o encaminhamento para alteração do Decreto 39.272/2018, ou supressão do ar go do
mesmo, vinculada a próxima alteração que ocorrer no Código. O Senhor João Gilberto de Carvalho
Accioly complementou dispondo que qualquer po de operacionalização passa a ser possível, uma vez
que o que a lei não vincula à uma obrigatoriedade, a responsabilidade será assumida pelo
proprietário. O Senhor Rogério Markiewicz apontou que o palete não é garan a de operacionalização,
e sim uma o mização do uso de vagas, sugerindo a não inserção da alterna va que vincula o ar go
134 aos paletes, propondo a inclusão de uma recomendação de modificação ou supressão. Finalizada
a oi va das sugestões, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha passou ao encaminhamento,
pela deliberação de que a garan a de operacionalização prevista no art. 134 deve ser apresentada em
declaração do proprietário, informando que tal expediente já é previsto no ar go 112 da lei § 1º e, que
o Decreto deve passar por revisão, visando tornar o seu entendimento mais claro. Não havendo
objeções, ficou deliberado de acordo com a proposta supracitada. VOTAÇÃO: Ficando deliberado que
a inteligência do art. 134 do decreto nº 39.272/2018 é que nas garagens e nos estacionamentos, onde
não haja vinculação de vagas as unidades imobiliárias específicas, serão permi das vagas presas,
desde que o proprietário apresente ao menos uma declaração informando que será garan da a
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operacionalização para u lização das vagas, haja vista que o § 1º do ar go 112 da lei nº 6.138, de
2018, permite a u lização de vagas presas para todos os usos. Delibera também que, respeitada a
deliberação acima, seja o ar go 134 do decreto nº 39.272/2018 revisado para dirimir dúvidas quanto a
sua interpretação. Dessa forma, registrou-se a votação do Colegiado com   12 (doze) votos favoráveis,
nenhum voto contrário e nenhum de abstenção. Prosseguiu a discussão do Subitem 2.2 Assunto:
Avaliação quanto a cobrança de vagas no interior do lote para o uso PLL/PAG: - É possível que as
vagas delimitadas nas bombas de abastecimento supram o atendimento do número mínimo de vagas?
- Em relação às vagas especiais, IDOSO/PCD, podem ser dispensadas uma vez que, caso se cumpram
as vagas comuns diante das bombas, não configuraria um estacionamento?: O Subsecretário Ricardo
Augusto de Noronha informou sobre o envio constante para a Secretaria de questões relacionadas a
postos de gasolina em lotes menores que não abrigam lojas de conveniência, e em razão de o posto
de gasolina ser um comércio varejista de combus veis, a tabela das vagas decreta que para esta

pologia devem ser dispostas uma vaga para cada 50m², assim, haveria a obrigação de cobrança de
um estacionamento com X vagas, garan ndo a área de cobertura das bombas, com o entendimento de
quando não houver lojas de conveniência no postos, o número mínimo de vagas previstas na
legislação já estaria suprido. Solicitou que os membros da Comissão opinassem sobre a questão. O
Senhor Luiz Fernando Ferreira Magalhães propôs que nos casos de postos de abastecimento de
combus vel em que não sejam disponibilizados outros usos comerciais a não ser o comércio varejista
de combus veis, haveria a possibilidade de que as vagas delimitadas nas bombas de abastecimento
supram o atendimento do número mínimo de vagas. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly
informou que para o posto de gasolina a cobertura definida é de no máximo 100 a 150m², com o
mínimo de quatro vagas, e em havendo loja de conveniência seria necessário uma vaga a mais para
atender especificamente este estabelecimento. Com o posto de gasolina, a área coberta das bombas
atenderia a questão das vagas, e qualquer outra a vidade existente no posto com mais área
demandará vagas adicionais para atender a sua necessidade. Externou o entendimento de que o
procedimento que vem sendo adotado está coerente, não havendo objeções em mantê-lo. O Senhor
Rogério Markiewicz corroborou com as colocações feitas anteriormente, afirmando que quando for
apenas posto de abastecimento não seria necessário des nar vaga para idosos e Pessoa com
Deficiência - PcD, em havendo outra a vidade, salientou a necessidade de vagas especiais de acordo
com a legislação. A Senhora Marcia Maria Braga Rocha Muniz fez ques onamentos com relação a
separação da área coberta de abastecimento e a área de conveniência, de acordo com a legislação
atual, e qual seria a intenção para estas modificação, por fim, se tais variações passariam a ser uma
alteração do uso do solo para contagem de vagas da área do abastecimento para a loja de
conveniência. Em resposta, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha afirmou que a
diferenciação acontece no projeto apresentado, e de acordo com a inserção de uma loja de
conveniência deverão ser cobradas as vagas da cobertura, adicionalmente às vagas da loja, e
somadas serão implementadas o quan ta vo per nente para a cobertura das bombas. Em relação a
mudança de uso de um projeto que não foi aprovado, afirmou que se o responsável optar por fazê-lo,
qualquer alteração de uso ou acréscimo de área deverá passar por nova habilitação, na qual seriam
cobradas novas vagas. O Senhor Flávio Araújo de Oliveira, Secretaria-Execu va das Cidades do
Distrito Federal - SECID, apontou a diferença entre preferencial e exclusivo para des nação das vagas,
afirmando que as mesmas podem beneficiar as demais pessoas em possíveis casos de eventualidade.
A senhora Simone Maria Medeiros Costa afirmou que devem dispor tais determinações no texto de
forma clara, evitando ônus para donos de loja de conveniência, uma vez que devem haver vagas
suficientes para a loja de conveniência, não podendo contar com as vagas da bomba para atender a
sua demanda. O Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha propôs o encaminhamento no sen do
de que as vagas adicionais não serão dispensadas, entretanto, poderão ser u lizadas as vagas de
abastecimento, desde que garan do o espaço lateral mínimo previsto em norma, e que caso corra
qualquer outro uso no interior do lote, as vagas especiais deverão ser alocadas devidamente junto as
outras vagas que serão cobrados e que deve haver alteração no Decreto trazendo mais clareza e
delimitação para esta aplicação. VOTAÇÃO: Ficando deliberado que nos casos de lotes em que é
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empreendida exclusivamente a a vidade de comércio varejista de combus veis e lubrificantes, as
vagas para abastecimento nas bombas serão suficientes para atender ao número mínimo de vagas
exigidos em norma específica. Deliberado que nas hipóteses acima não é dispensado o dever de
garan r as vagas especiais de IDOSO e PCD, podendo, no entanto, serem locadas junto às bombas de
abastecimento e não havendo necessidade das indicações de marcação de piso, mas ainda deve ser
garan do o espaço lateral exigido por norma. Deliberado também que na próxima revisão do Decreto
n.º 39.272, de 2018, será analisada a cobrança de vagas para o uso específico de PLL/PAG. Dessa
forma, registrou-se a votação do Colegiado com 11 (onze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e
nenhum voto de abstenção. Prosseguiu ao Subitem 2.3 Assunto: Apreciação do recurso (52474309) a
Decisão nº 04/2020, referente ao processo SEI 00390-00008700/2019-04, que trata de habitação
unifamiliar localizada na SHIS QI 28, Conjunto 12 Casa 16 - Lago Sul/DF: O Senhor Ricardo Augusto de
Noronha informou que o processo foi tratado no mês de maio, abordando a decisão nº 05 de 2020, de
fevereiro, em que esta, à época, indicou que o processo deveria con nuar e ser licenciado pelo rito da
940, sendo esta a Lei de Compensação Urbanís ca, e após a análise foi feita a no ficação de
exigência, e o interessado recorreu com uma das partes da edificação que estão no afastamentos
obrigatório, e de acordo com o relato solicita o deferimento do pedido de compensação urbanís ca
para as áreas de 13,24m no pavimento térreo e o 9,24m no pavimento superior, totalizando 22m²
conforme o manual descri vo, excluindo a área de churrasqueira do pleito, uma vez que a mesma já
encontra-se devidamente aprovada, licenciada e não sofreu alteração desde então. Informou que a
discussão a ser realizada seria no sen do de definir se a pologia da área da churrasqueira, adjacente
à área da garagem e pá o central, estaria prevista no ar go do Código, por estar inserido no
afastamento. O Senhor Luiz Fernando Ferreira Magalhães salientou que trata-se de uma
churrasqueira, que tem uma u lização integrada com um ambiente maior de lazer, entretanto, afirmou
que esta previsão pode dar margem a interpretação para exclusão da compensação, declarando que,
em linhas gerais, o recurso seria cabível. A Senhora Simone Maria Medeiros Costa explicitou que,
anteriormente, a Administração apenas aprovava a churrasqueira individual. Num momento posterior,
declarou que foi iniciada a aprovação como configuração de espaço gourmet, assim, explicitou não
haver impedimentos para a configuração atual, que considera o trecho constante no afastamento
como churrasqueira. Não havendo objeções, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha declarou
que todos estavam de acordo com o encaminhamento de que a área da churrasqueira demonstrada no
projeto, poderia ser entendida como regular, com base no artigo 166, de 1998, portanto, autorizado ser
re rada do cômputo do cálculo da compensação urbanís ca, avaliado de acordo com o processo.
VOTAÇÃO: Ficando deliberado que, de fato, a parte da edificação que avança sobre o afastamento
mínimo obrigatório não infringe o art. 166 do Decreto nº 19.915/98, vigente à época da análise do
referido projeto, por se tratar de uma churrasqueira. O recurso resta provido, portanto, neste ponto.
Dessa forma, registrou-se a votação do Colegiado com 11 (onze) votos favoráveis, nenhum voto
contrário e nenhum voto de abstenção. Em seguida prosseguiu a discussão do Subitem 2.4 Assunto:
Apreciação do parecer (52494656) para convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos
termos do Art. 86, II, do Decreto nº 39272/2018, do processo SEI 00390-00001486/2020-91, que
decorre de solicitação de Carta de Habite-se de edificação de uso comercial localizada na NÚCLEO
RURAL SANTA MARIA RODOVIA DF 290 CHÁCARA 20B - SANTA MARIA/DF: O Subsecretário Ricardo
Augusto de Noronha informou que o processo foi encaminhado à CAP para modificação, havendo
uma aprovação de arquitetura feita na Administração Regional da cidade, realizada sem a modificação
de área, entretanto, foi constatado, após verificação, que houve uma modificação de área, à época da
aprovação feita pela Administração. Declarou que atualmente não existem instrumentos para dar
con nuidade a análise do processo e proceder para a regularidade, havendo ainda um licenciamento
emi do pela Administração, no ano de 2018. O senhor Giulliano Magalhães Pena , Companhia
Imobiliária de Brasília – TERRACAP, fez ques onamentos sobre a cobrança de tulo de propriedade,
mesmo sendo em zona rural. O Senhor Ronildo Divino de Menezes, CREA/DF, pontuou que existem
outras construções em parcelas dis ntas adjacentes a área, ques onando se as mesmas foram
licenciadas. Em resposta, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha informou que não foi feito o
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levantamento sobre esta questão. Em seguida, ques onou se todos estariam de acordo pela
deliberação da anulação, contando com o alvará de construção e a aprovação feita pela Administração
Regional. O senhor João Gilberto de Carvalho Accioly propôs que, antes de proceder a anulação ou
repassar esta informação ao interessado, fosse feita comunicação diretamente para a Administração
Regional com relação aos atos anteriormente emi dos por ela. O Senhor Ricardo Augusto de
Noronha informou que não haveria condições para tanto, uma vez que não cabe a CONVIR fazer a
análise do perímetro, e não havendo previsão para proceder a envio de ques onamentos para a RA. O
Senhor Flávio Araújo de Oliveira ques onou quanto à possibilidade de a SECID fazer a interlocução
com a Administração. Após discussão, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha apresentou
como proposta de encaminhamento a anulação da aprovação do ano de 2018, que foi realizada de
forma errônea, determinando um período para verificação e movimentação do processo de
parcelamento, com a apresentação por parte do interessado de um plano de regularização fundiária da
gleba, seguindo para a resolução defini va da questão. Ressaltando a possibilidade de manter a
validade do alvará emi do no ano de 2013, uma vez que não houve acréscimos ou modificações. O
senhor João Gilberto de Carvalho Accioly esclareceu que o interessado tem a opção de adequar a
obra ao alvará original, rar o Habite-se, promovendo o seu funcionamento normal, em caso de obra
complementar, o mesmo está sujeito a um procedimento de regularização fundiária de parcelamento.
Externou insegurança quanto à possibilidade de emissão de Habite-se, no caso do alvará emi do no
ano de 2013, uma vez que o projeto aprovado em 2012 poder ser novamente regularizado. Após
debate, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha ques onou aos membros do Conselho se
estavam de acordo com o encaminhamento pela deliberação definindo o cancelamento da aprovação
do processo de 2018, a manutenção do alvará de construção de 2013 e, que para qualquer alteração
de área do projeto seja condicionado a regularização fundiária da área. Não hove objeções, por parte
dos Senhores à proposta apresentada. VOTAÇÃO: Ficando deliberado pela anulação do projeto
aprovado em 23 de maio de 2018, sendo man da, contudo, a validade do alvará de construção nº
10/2013 expedido em 28 de janeiro de 2013, nos termos do art. 86, II e III, do Decreto nº 3927, de
2018. Deliberado também que para habilitação de qualquer modificação de acréscimo de área ou
modificação que altere o perímetro externo da edificação, o uso ou a vidade licenciadas, o
quan ta vo de unidades imobiliárias, estrutura da edificação e/ou as áreas comuns da edificação,
conforme art. 24 da lei 6.138, de 2018, o interessado deverá apresentar previamente o projeto de
parcelamento fundiário aprovado e registrado em cartório. Dessa forma, registrou-se a votação do
Colegiado com 12 (doze) votos favoráveis, nenhum voto contrário, e nenhum voto de abstenção.
 Finalizada a discussão do Subitem, o senhor Giulliano Magalhães Pena  apontou a Resolução do
Governo Federal que vai tornar desnecessária a emissão de Alvará de Construção e de Habite-se para
obras de até 1.750 metros quadrados e até três pavimentos, solicitando aos responsáveis,
principalmente a CAP e o DF Legal, que analisassem a proposta juridicamente, afirmando que haverá
um grande impacto no controle urbano. Em razão do adiantado da hora e da complexidade da matéria,
a senhora Simone Maria Medeiros Costa solicitou a postergação da discussão do Subitem 2.5. O
Senhor Luiz Fernando Ferreira Magalhães suges onou a realização de reunião extraordinária para
tratar a questão. Em seguida, o Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha informou que a reunião
para tratar do assunto constante do Subitem 2.5 Assunto: Apreciação do parecer (52497408) para
convalidação ou anulação dos atos administra vos, nos termos do Art. 86, II, do Decreto nº
39272/2018, do processo SEI 00390-00005207/2020-68, que decorre de solicitação de aprovação de
projeto de modificação de edificação de uso comercial, prestação de serviços e institucional localizada
na SCES TRECHO 2 LOTE 1-A, seria realizada no dia seguinte, 17 de dezembro, às 15h. Não havendo
mais assuntos a serem tratados, a Quinquagésima Quinta Reunião Extraordinária da Comissão
Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal, foi encerrada pelo
Subsecretário Ricardo Augusto de Noronha, agradecendo a presença de todos. Ata aprovada na 56ª
Reunião Ordinária realizada no dia 3 de fevereiro de 2021, por videoconferência. 

GRACO MELO SANTOS, Titular – SEDUH; JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS, Titular - SEDUH;
GIULLIANO MAGALHÃES PENATTI, Titular – TERRACAP; FLÁVIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, Titular -
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GIULLIANO MAGALHÃES PENATTI, Titular – TERRACAP; FLÁVIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, Titular -
SECID; SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA, Titular - DF LEGAL; MARCIA MARIA BRAGA ROCHA
MUNIZ, Titular - CREA/DF; RONILDO DIVINO DE MENEZES, Suplente - CREA/DF; ANDRÉ VELLOSO
RAMOS, Suplente - CAU/DF; LUIZ FERNANDO FERREIRA MAGALHÃES, Titular - OAB/DF; ROGÉRIO
MARKIEWICZ, Titular - ADEMI/DF; JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY, Titular - SINDUSCON/DF;
HELOÍSA MELO MOURA, Titular – IAB/DF; GUIDO SABOYA DE ARAGÃO, Suplente - IAB/DF; VANDA
ALICE GARCIA ZANONI, Titular - FAU/UnB; MÁRCIO ALBUQUERQUE BUSON, Suplente - FAU/UnB.

RICARDO AUGUSTO DE NORONHA

Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos — CAP/SEDUH

Coordenador Indicado

Documento assinado eletronicamente por RICARDO AUGUSTO DE NORONHA - Matr. 091439-8,
Subsecretário(a) da Central de Aprovação de Projetos, em 03/02/2021, às 16:48, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando Ferreira Magalhães, Usuário Externo,
em 04/02/2021, às 11:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ VELLOSO RAMOS - RG n° 2044070 SSP/DF,
Usuário Externo, em 04/02/2021, às 11:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Markiewicz, Usuário Externo, em
04/02/2021, às 12:14, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Guido Saboya de Aragão, Usuário Externo, em
04/02/2021, às 18:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO ARAUJO DE OLIVEIRA - Matr.1689441-3,
Subsecretário(a) de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades, em 05/02/2021, às
15:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO EDUARDO MARTINS DANTAS - Matr.1666363-
2, Assessor(a) Especial, em 09/02/2021, às 14:08, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Heloísa Melo Moura, Usuário Externo, em
09/02/2021, às 17:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA Matr. 041430-1,

Ata 55ª Reunião Ordinária_CPCOE_16 12 2020 (55393463)         SEI 00390-00005398/2018-43 / pg. 6



Auditor(a) de Atividades Urbanas, em 10/02/2021, às 09:53, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João Gilberto de Carvalho Accioly, Usuário Externo,
em 19/02/2021, às 10:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ALBUQUERQUE BUSON, Usuário Externo, em
19/02/2021, às 15:22, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanda Alice Garcia Zanoni, Usuário Externo, em
19/02/2021, às 15:38, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIULLIANO MAGALHAES PENATTI - Matr.0002080-0,
Gerente de Regularização Fundiária, em 22/02/2021, às 10:23, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 55393463 código CRC= 663EBB51.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

SCS Quadra  06 Bloco A Lotes  13/14 2º andar - Ba i rro Asa  Sul  - CEP 70306918 - DF
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