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O todo sem a parte não é todo, 

A parte sem o todo não é parte, 

Mas se a parte o faz todo, sendo parte,

Não se diga, que é parte, sendo todo.

(Gregório de Matos)  



144 reuniões presencias realizadas

O período foi marcado pela demanda pautada pelo Carnaval.

Foram realizadas 144 reuniões presencias com a
Administradora do Plano Piloto – RA I. Oportunidade em que foi
possível ouvir e receber propostas e indagações dos
representantes de vários setores da sociedade, dos movimentos
sociais e culturais, empresários e produtores.

Este também foi um tempo de buscar um maior alinhamento
institucional com os setores do governo, com o Legislativo, e
internamente um melhor acompanhamento e aproximação das
equipes de trabalho, conforme veremos a seguir.
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Desenvolvimento Econômico



Licenciamento de Eventos Eventuais

109 pedidos protocolados

75 Autorizados

32 Indeferidos 



Registro e Licenciamento de Empresas (viabilidade de localização) 

2.076 pedidos protocolados

922 Deferidos 

1.154 Indeferidos 

Todos os pedidos foram analisados dentro do período 



Desenvolvimento e Ordenamento
Territorial

Realização de reuniões temáticas com vários setores da sociedade na
obtenção de subsídios quanti e qualitativos para nortear os projeto sociais a
serem desenvolvidos.

Definição de estratégias intersetoriais para produção de dados sobre a
população em situação de rua do Plano Piloto.

Formulação de projetos sociais para implementação de um Restaurante
Comunitário e uma Lavanderia Social no Terminal Rodoviário do Plano
Piloto.

Articulação com as áreas da segurança pública, saúde e assistência social
para a realização de ações multidisciplinares e intersetoriais com foco na
população em situação de rua na região da RA-I



Gestão do processo de remanejamento dos permissionários da Galeria dos 
Estados, considerando as obras do viaduto da região. 

Proposição de modelo de remanejamento pela Administração Regional. 

Centralização das demandas dos lojistas, especialmente as relacionadas a 
água e energia. 

Início das negociações com a SEDUH para a elaboração do Plano de 
ocupação de quiosques e trailers, além de zoneamento de bancas de jornais 

e revistas. 

68 atendimentos envolvendo feiras permanentes, quiosques, trailers, 
bancas de revistas e jornais



Iniciado o diagnóstico dos processos de permissão e concessão
de espaços públicos - Bancas de Jornal. Levantamento dos
termos de permissão e respectivos valores, para averiguação da
necessidade de correção pela Secretaria das Cidades (previsão de
finalização em 29/03/2019)

Uniformização da Legislação de ocupação dos espaços – projeto piloto
junto à SEDUH.

A RA 1 participará, como unidade piloto junto à SEDUH, do Projeto de
Uniformização da legislação.

GT será oficializado em março

Diagnóstico e Mapeamento dos processos de atendimento a
permissionários, desde o atendimento inicial até o encaminhamento da
documentação à Casa Civil



Plano de ocupação
Iniciada as gestões para o Levantamento do total de equipamentos sob
a tutela da RA - I, para análise da demanda x força de trabalho
disponível.

Articulação para instalação de 04 Papa-entulho na Região
Administrativa

Levantamento dos requisitos necessários para a instalação do Papa-
Entulho junto ao SLU.

Destinação da área em negociação com a COLIC/SEDUH

Articulação para instalação dos PECs da Vila Planalto e Granja do Torto.

Levantamento dos requisitos necessários para a instalação do PEC
junto à Novacap.

Destinação da área em negociação com a COLIC/SEDUH



Emendas Parlamentares

iniciada primeira rodada de negociação junto aos deputados, com apresentação 
prévia dos projetos estruturados da Administração. 





Demandas da Comunidade Atendidas

65 quadras atendidas com a retirada de 
lixo verde, entulhos e pequenos reparos 

42 toneladas de lixo verde recolhidas 

930 metros de calçadas recuperadas 

200 bocas de lobo vistoriadas 


