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Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.

Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras

e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos

e ser otimista. 
(Cora  Coralina)



196 reuniões presencias realizadas

Março foi um período que - ao tempo em que buscamos
identificar e propor as mudanças que são necessárias para a
gestão dos serviços na RA I, também é um mês de
significativas representações como o carnaval e o dia das
mulheres e esses dois temas estiveram presentes na agenda
da Administração.



Também foi um período em nos debruçamos para a gestão de
um importante espaço público que é a Galeria dos Estados,
onde esta Administração Regional, em parceria com a Secretaria
Adjunta das Cidades e a Novacap, organizou todo o processo de
remanejamento das 16 lojas em funcionamento no lado par da
Galeria e deu inicio a um complexo processo de articulação
entre Governo e permissionários, de forma a garantir a
continuidade das atividades econômicas no local, sem que as
obras de recuperação do viaduto sofressem atrasos relevantes.







Carnaval 2019
Mobilização intensa das equipes de trabalho da RA – I

Envolvendo as três fases do carnaval:

Pré-Carnaval 

De 1ª e 28/02 

Carnaval

De 1º e 5/03 

Pós-Carnaval 

Entre os dias 6 e 23/03 





Em relação ao tema “Carnaval”, foram 
realizadas reuniões com representantes 
de 117 blocos carnavalescos. 

Foram registrados 93 pedidos de 
licenciamento de blocos em todas as 
RAs, sendo 60 na RA I (65%).  







Gerindo e 
Organizando os   Espaços com 

Participação  



Tendo como centralidade que Brasília dispõe da maior área tombada do mundo, com 112.000 km², 
a RA-I tem buscado cooperação com vários órgãos que tratam da temática “patrimônio histórico”, 
como a Unesco e o IPHAN. 

Neste registro, em março, realizamos articulações importantes com a Superintendência do IPHAN 
no levantamento de dificuldades emblemáticos do nosso conjunto arquitetônico, a saber: 

a) Plataforma Rodoviária do Plano Piloto, que tem uma circulação média de 700 mil pessoas por dia 
e funciona como terminal rodoviário e também como área comercial

b) Torre de TV

c) Torre de TV Digital

d) Teatro Nacional

e) Conjunto Cultural da República

f) Touring, entre outros,

A agenda serviu como importante balizador de temas relevantes como a preservação das escalas da 
cidade e a necessidade de nos articularmos com os diversos setores do Governo Federal e Local para 
a melhor conservação e manutenção dos pontos levantados. 





Ouvindo e 
debatendo 

sobre as Demandas da 
Comunidade 







Organizando 
a Gestão 



Com foco na melhoria do
atendimento ao público,
problematizamos nossas práticas
e rotinas administrativas para
otimizar e qualificar a resposta
do nosso serviço





Criação do Espaço para o 
Cidadão  

 conferiu maior agilidade e diminuição do tempo de espera na
emissão das licenças eventuais (para produção de eventos)

 Eliminou os problemas na apresentação da documentação exigida
pela Lei 5.281/13 e o Decreto 35.816/14

 Facilitou a entrega dos documentos e garantiu espaço de orientação
ao cidadão

 O espaço disponibiliza o uso de computador para o cidadão organizar
e salvar, em uma pasta virtual, todos os documentos trazidos para
emissão da licença, dentro dos parâmetros exigidos pelo sistema SEI-
DF.

 Depois da entrega da pasta, e contagem conjunta (servidor e
interessado), da documentação, o cidadão sai com o protocolo de
recebimento. Os documentos dessa pasta serão inseridos no
processo SEI e analisados. Toda a comunicação após isso será feita
por e-mail, facilitando o acompanhamento do pedido do evento.



Reorganização do fluxo dos processos de trabalho visando maior celeridade no
tempo de resposta da RA

Constituição de uma força tarefa para acelerar o processo de 
análises de viabilidade solicitadas. 

Atualmente, a RA I recebe cerca de 150 a 200 pedidos de viabilidade 
por dia. 

A equipe da Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção (COLIC) faz 
esforço concentrado com trabalho interno para colocar as análises dentro prazo 
exigido por lei de até cinco dias úteis



Desenvolvimento Econômico



Licenciamento de Eventos Eventuais

147 pedidos protocolados

81 Autorizados (55% )

66 Indeferidos 



Registro e Licenciamento de Empresas (viabilidade de localização) 

3.012 pedidos protocolados

2.856 Deferidos (95%)

156 Indeferidos (5%) 

Todos os pedidos foram analisados dentro do período 

Janeiro 

2.076 pedidos 
protocolados

922 Deferidos (44%) 

1.154 (56%) 
Indeferidos 

Todos os pedidos foram 
analisados dentro do 

período 



Desenvolvimento e 
Ordenamento Territorial

GALERIA DOS 
ESTADOS 



Criação da Comissão temporária de permissionários, 
para tratar exclusivamente dos temas relacionados ao 
remanejamento; 

Criado Grupo de Trabalho Interinstitucional, com  
representantes da SACID e RA–I, para deliberações 
conjuntas sobre as especificidades do tema 

Realizado o remanejamento em bloco, com a publicação 
de todas as alterações em diário oficial, de forma a 
garantir a ampla publicidade das deliberações do GT.



Elaboração de relatório situacional com a
identificação de todos os permissionários, análise de
documentação, dentre outros

Gestão do processo de remanejamento dos
permissionários da Galeria dos Estados

Proposição de modelo de remanejamento adequado
às especificidades



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

Todas as lojas foram fechadas dentro do prazo
estipulado: dia 01/04/2019







Durante o mês de Março foram realizadas visitas aos gabinetes 
de nossos deputados distritais, onde buscamos discutir 

propostas de investimentos no Plano Piloto







Demandas Atendidas da Comunidade 

Retirada de 20 toneladas de entulho de lixo verde

400 metros de meios- fios pintados 


