
 ATA DA 3  AUDI NCIA PÚBLICA GERAL DAª Ê
REVISÃO DO  PLANO  DIRETOR  DE ORDENAMENTO  TERRITORIAL 

DO  DISTRITO FEDERAL- PDOT  EM  02/06/2007 NO  CENTRO  DE 
CONVEN ÕES  ULYSSES GUIMARÃES   BRAS LIA/DFÇ – Í

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e sete, foi realizada, pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA, no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães de Brasília-DF, a Terceira Audiência Pública Geral de Revisão do Plano Diretor 
de  Ordenamento  Territorial  do  Distrito  Federal  –  PDOT/DF,  conforme  convocação 
publicada no DO/DF no dia 18 de abril de 2007, visando atender às disposições específicas 
da  Constituição  Federal,  da  Lei  Orgânica  do  DF,  do  Estatuto  das  Cidades  e  da  Lei 
Complementar  n.º  17,  de  28  de  janeiro  de  1997,  que  aprova  o  Plano  Diretor  de 
Ordenamento Territorial  do Distrito Federal  -  PDOT. A 3ª  Audiência Pública Geral  de 
Revisão do PDOT/DF teve início às 08h, com o credenciamento dos participantes, e foi 
encerrada às 18:30h, sendo presidida pelo Senhor CASSIO TANIGUCHI, Secretário de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e normatizada por Regulamento 
publicado no DODF em 03 de maio de 2007 e previamente distribuído aos presentes. A 
Audiência foi  composta por uma Mesa Diretora e pelo Plenário, e obedeceu à seguinte 
programação: Credenciamento dos participantes, Abertura, Apresentação do Regulamento 
da Audiência, Apresentação da Proposta Preliminar do Projeto de Lei relativa à Revisão do 
PDOT/DF, Sessão de Manifestação Pública e Encerramento. Foram contabilizados na 3ª 
Audiência  Pública  do  PDOT um total  de  1934  (um mil  novecentos  e  trinta  e  quatro) 
participantes  inscritos,  devidamente  identificados  pelo  nome,  número  de  documento  de 
identidade,  região  de  domicílio  e  Organização/Instituição/Grupo  que  representava  na 
ocasião do evento. Na Sessão de Abertura, a Mesa Diretora foi composta por representantes 
de organismos públicos do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal, convidados 
pela SEDUMA, a saber: Senhora THAÍS WALDOW DE SOUZA BARROS, da Unidade 
Especial de Regularização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente,  ANAMARIA  DE  ARAGÃO  COSTA  MARTINS,  Subsecretária  de 
Planejamento  Urbano  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio 
Ambiente,  DANILO  PEREIRA  AUCÉLIO,  Subsecretário  de  Controle  Urbano  da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, MARIA DA GLÓRIA 
RINCON  FERREIRA,  Subsecretária  de  Habitação  da  Secretaria  de  Estado 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, GUSTAVO SOUTO MAIOR, Presidente do 
Instituto  Brasília  Ambiental,  ROGÉRIO  ROSSO,  Presidente  da  CODEPLAN, 
FRANCISCO PALHARES, Superintendente Regional do IBAMA, ALFREDO GASTAL, 
Superintendente  da  15ª  Superintendência  Regional  do  IPHAN,  ANTÔNIO  GOMES, 
Presidente  da  TERRACAP,  BATISTA  DAS  COOPERATIVAS,  Deputado  Distrital, 
AGNALDO ALVES, Subsecretário de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento do 
Distrito Federal, representando o Secretário WILMAR LUIS DA SILVA, LUIS ANTÔNIO 
DE ALMEIDA REIS,  Secretário  Adjunto da Secretaria  de Estado de Desenvolvimento 
Urbano  e  Meio  Ambiente,  CASSIO  TANIGUCHI,  Secretário  de  Estado  de 
Desenvolvimento  Urbano  e  Meio  Ambiente  do  Distrito  Federal,  LUZIA DE  PAULA, 
Deputada  Distrital,  DOMINGOS LAMOGLIA, Chefe de Gabinete  da Governadoria  do 
Distrito  Federal,  PAULO  OCTAVIO,  Governador  em  Exercício  do  Distrito  Federal  e 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Distrito Federal. No 
decorrer  da  audiência,  o  mediador  HENRIQUE  CHAVES  registrou  as  presenças  das 
autoridades e das lideranças comunitárias: JOSINO ALVES, Administrador Regional de 



São Sebastião,  ADÃO NOÉ,  Administrador  Regional  de  Ceilândia,  LUIZA HELENA, 
Administradora  Regional  do  Varjão,  MARCO  AURÉLIO  DE  CARVALHO, 
Administrador  Regional  do  Itapoã,  RAIMUNDO  RIBEIRO,  Secretário  de  Justiça  e 
Cidadania,  CÂNDIDO VARGAS, Secretário  de Segurança  Pública do Distrito  Federal, 
RICARDO PIRES, Administrador Regional de Brasília, OSMAR FENÍCIO, Administrador 
Regional de Sobradinho II, EDUARDO LOPES, Administrador Regional de Sobradinho, 
ROBERTO  GIFFONI,  Corregedor  Geral  do  Distrito  Federal  e  ROGÉRIO  ULYSSES, 
Deputado Distrital, RICARDO DO MONTE ROSA, representando os Chacareiros do Lago 
Norte, JULIA BITTENCOUR da CUNICA/DF, MÁRIO BLANCO, Prefeito Comunitário 
do  Riacho  Fundo  I,  MARCELO  GONÇALVES  DA  CUNHA,  representando  a 
Administração  Regional  de  Brazlândia,  DISON  CARLOS,  representante  do  Conselho 
Local de Planejamento do Lago Sul e Prefeitura da Quadra 121, EVANDRO PEREIRA 
DA SILVA, representante da Comunidade das Áreas Complementares da QS 11 Areal em 
Águas Claras, JOÃO MONTEIRO, representante da Associação dos Produtores Rurais do 
Vale da Água Quente, LILIANE MARQUES, representante do Grande Vereda, HÉLIO 
FONSECA, Desembargador, RAIMUNDO RISONALDO PAZ, Pastor Vice-Presidente da 
Associação Beneficente  Mão Amiga do Paranoá,  MAURO DANTAS, representante  do 
Condomínio Monte Verde, MANOEL SANTOS, representante do Movimento Popular de 
Habitação,  MANOEL FREITAS DE SOUSA, representante dos Adventistas do 7º Dia, 
DEBÓRA, Vice-Presidente  da Associação do Córrego Tamanduá, RAQUEL MILANO, 
LUIS  PAULO  GASTÃO,  representantes  da  Associação  Urubu  Olhos  D`água,  JOSÉ 
JARDEL,  representante  dos  Produtores  Rurais  da  Vila  Planalto,  JOSÉ  AROLDO 
CLEMENTINO, representante da Maranata Associação Rural, ROMUALDO DA CRUZ 
DOS REIS, Presidente da Associação dos Moradores do Pôr do Sol, ZINALDO SANTOS, 
representante da Associação de Moradores e Produtores da 26 de Setembro, IVANILDO 
DE LIRA,  Representante  do  Movimento  dos  Inquilinos  de  São  Sebastião,  ANTONIO 
DONIZETE  DA  SILVA,  representante  dos  Moradores  da  Vila  Planalto,  MELBA 
JUREMA, representante  dos  Moradores  das  Chácaras Euler  Paranhos,  ANA ADALVA 
PEREIRA DE QUEIROZ, representante da ASCANORTE, GLÊNIO JOSÉ DA SILVA, 
representante dos Moradores do Vicente Pires, CLAÚDIO ANTÔNIO TEXEIRA PIRES, 
representante do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do DF, FRANCISCO 
DE ASSIS ARAÚJO, representante da COORPEVILE, LIOMAR GOMES, Presidente da 
Associação  de  Moradores  de  Amocaema  (10  Condomínios  de  Sobradinho-DF),  TONI 
DUARTE, Presidente da Associação do Tororó,  WELLINGTON LÚCIO, representante 
dos Moradores do Sol Nascente, JOSÉ VALTER, representante dos Moradores da Cana do 
Reino,  HERMANS  MOREIRA  MACHADO,  representante  do  Conselho  de 
Desenvolvimento  Rural,  CREUSA  ROSA  COSTA,  representante  da  Associação  de 
Moradores Amocaema de Sobradinho, SÔNIA RODRIGUES, representando o Presidente 
do Conselho Comunitário do Lago Norte, ANTÔNIO LUIS DA CUNHA, representante da 
Associação  de  Pioneiros  da  Estrutural  e  JOSÉ  DE  SOUSA  COSTA,  Presidente  da 
Associação Zumbi dos Palmares em São Sebastião. Após a composição da mesa diretora, 
fez uso da palavra o Senhor Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente,  CASSIO  TANIGUCHI,  que  cumprimentando  o  Senhor  Governador  em 
Exercício,  bem  como  a  todos  os  componentes  da  mesa,  citando-os  nominalmente,  e 
destacando a importância da participação de todos os que ali compareceram, deu início à 3ª 
Audiência Pública, para a discussão do PDOT. Após a abertura da audiência, o mediador 
assumiu a condução dos trabalhos, e tendo feito a leitura de todas as faixas trazidas ao 
recinto pelos participantes, convidou para também compor a mesa, o senhor WILMAR DA 
SILVA, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, 
que  se  fizera  presente.  A seguir,  o  mediador  passou  a  palavra  para  o  Governador  em 



Exercício PAULO OCTAVIO que saudando os integrantes da mesa e os demais presentes, 
falou  da  importância  da  audiência  pública  para  a  aprovação  do  PDOT  na  Câmara 
Legislativa.  Falou também da assinatura  do Termo de Ajustamento de Conduta com o 
Ministério  Público,  que  permite  a  venda  direta  dos  lotes  residenciais  ocupados  em 
assentamentos  informais,  de forma a regularizar  a  situação dos terrenos.  Reconheceu a 
complexidade da situação fundiária no Distrito Federal, afirmando a existência de terras 
pertencentes à União, ao Distrito Federal, a particulares e terras desapropriadas em comum. 
Tranqüilizou os moradores que se encontram na posse de terras da União, afirmando ter a 
comissão de trabalho aprovado por unanimidade projeto de sua autoria que regulamenta 
todas as terras da União, em todo o Brasil, reconhecendo que o problema de ocupação de 
terras da União, não é apenas de Brasília e, sim, de todo território nacional. Citou, ainda, a 
importância da existência, no âmbito do Governo Federal, do Ministério da Habitação, que 
só deixaria de existir quando todas as famílias brasileiras tivessem onde morar. Enfatizou a 
legalização das  terras  no DF e pediu a  ajuda da população presente  para  junto com o 
Governo do Distrito Federal, conseguir a aprovação do PDOT. Despediu-se agradecendo a 
todos.  O  mediador  lembrou  aos  presentes  que  o  Senhor  PAULO  OCTAVIO,  Vice-
Governador, ali se encontrava como Governador em Exercício registrando, em seguida a 
presença  dos  senhores  JOSÉ NAVES,  Administrador  Regional  de  Samambaia,  OLAIR 
FRANCISCO,  Administrador  Regional  de  Águas  Claras,  HUMBERTO  LÉDA, 
Administrador  do  Lago  Norte  e  FERNANDO  LEITE,  Presidente  da  CAESB.  Dando 
continuidade aos trabalhos, o mediador pediu que continuassem compondo a Mesa Diretora 
as seguintes autoridades: ANAMARIA DE ARAGÃO COSTA MARTINS, Subsecretária 
de  Planejamento  Urbano  da  Secretaria  de  Estado  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio 
Ambiente,  GUSTAVO  SOUTO  MAIOR,  Presidente  do  Instituto  Brasília  Ambiental, 
WILMAR DA SILVA, Secretario de Estado de Agricultura, Dr. LUIS ANTONIO REIS, 
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 
CASSIO  TANIGUCHI,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio 
Ambiente. O mediador informou aos presentes que, em, 27 de abril de 2007, a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente publicou no Diário Oficial a Portaria 
37,  que estabeleceu o regulamento para realização da 3ª Audiências Pública do PDOT, 
tendo sido  essas  informações  disponibilizadas  ao alcance  do público,  por  meio  do  site 
www.SEDUMA.DF.GOV.BR. Informou,  ainda,  que  esta  audiência  visava estabelecer  o 
debate sobre o PDOT, não tendo caráter deliberativo. Prestadas as informações, o mediador 
apresentou as regras dos debates, pedindo aos participantes que seguissem as regras pré-
estabelecidas da audiência pública, dando ênfase às participações orais e por escrito, em 
formulários disponibilizados pelos organizadores do evento. Disse, ainda, que a audiência 
seria gravada e filmada e que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente disponibilizaria o registro da audiência, em Ata, por meio da divulgação no site 
do GDF e da própria Secretaria. Em seguida, o mediador convidou a Senhora ANAMARIA 
DE ARAGÃO COSTA MARTINS para fazer apresentação do projeto de Lei, tendo ela, 
após breve apresentação do tema em discussão, enaltecido os resultados obtidos pelas duas 
Audiências Públicas anteriormente realizadas, passando a expor as estratégias do plano, e 
finalizando com a divulgação dos instrumentos jurídicos utilizados pelo PDOT. Após a 
apresentação  foi  feita  uma  pausa  para  o  lanche,  pelo  tempo  de  15  (quinze)  minutos. 
Retomados os trabalhos, o mediador passou a orientar os participantes sobre as regras para 
o debate e formulação de perguntas e respostas, fixando o tempo de 2 (dois) minutos para 
perguntas e  igual  tempo para resposta,  com direito  a  réplica de um minuto.  Informou, 
também,  que  as  perguntas  poderiam ser  feitas  por  escrito  ou  de  forma  oral  e  que  as 
respostas  seriam oferecidas após  cada grupo de três  perguntas  orais,  momento em que 
seriam selecionadas três perguntas escritas para serem também respondidas. As perguntas 

http://www.SEDUMA.DF.GOV.BR/


escritas não respondidas teriam respostas oferecidas por meio do site da SEDUMA. Foi 
estabelecido que o tempo para a formulação das perguntas e respostas se estenderia até as 
13:20h,  quando  seria  feita  pausa  para  almoço,  pelo  período  de  40  (quarenta)  minutos, 
retornando às 14h, estabelecendo o encerramento dos trabalhos às 17 horas. Destacou-se 
que o prazo legal desta audiência pública encerrar-se-ia em 30 dias (trinta). A seguir, foi 
constituída  a  Mesa  Diretora  para  a  Sessão  Plenária  de  Manifestação  Pública  tendo  o 
mediador  convidado  para  dela  fazer  parte,  a  Senhora  ANAMARIA  DE  ARAGÃO, 
Subsecretária  de  Planejamento  Urbano,  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento 
Urbano  e  Meio  Ambiente,  o  Senhor  CASSIO  TANIGUCHI,  Secretário  de  Estado  de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o Senhor LUIS ANTÔNIO REIS, Secretário 
Adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Senhor 
GUSTAVO SOUTO MAIOR, Presidente do Instituto Brasília Ambiental, Senhor DANILO 
AUCÉLIO, Subsecretário de Controle Urbano da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano  e  Meio  Ambiente,  a   Senhora  MARIA  DA  GLÓRIA  RINCON  FERREIRA, 
Subsecretária de Habitação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente e a Senhora THAÍS WALDOW DE SOUZA BARROS, da Unidade Especial de 
Regularização  da  Secretaria  de  Estado de  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio  Ambiente. 
Conhecidas  as  regras  para  a  realização  dos  debates  o  medidor  franqueou a  palavra  ao 
representante  da  Câmara  Legislativa,  o  Deputado  Distrital  BATISTA  que,  tendo 
cumprimentado a mesa e os presentes, enfatizou que fará o possível para aprovar o PDOT 
na Câmara Legislativa. Falou da política de entrega de moradias para a população do DF, 
durante o seu mandato, em várias regiões do DF citando, em seguida, a Lei Distrital nº 
3877 e a sua importância para o DF. Encerrada sua participação, a palavra foi franqueada 
ao Secretario Adjunto da SEDUMA, Senhor LUÍS ANTÔNIO, que fora interrompido pela 
questão de ordem levantada por uma participante que se encontrava na platéia. Negada a 
intervenção solicitada, a palavra foi por ele retomada, quando então se solidarizou com as 
palavras do Deputado Distrital BATISTA. Finda sua participação, passou-se às perguntas, 
pela ordem de participantes inscritos. O primeiro a se manifestar foi o senhor Ricardo do 
Monte Rosa, representando o Núcleo Rural Jerivá que, ao invés de formular sua pergunta, 
questionou sobre a questão de ordem negada, afirmando que este tipo de intervenção é 
normal e ocorre em toda assembléia. Concordando com intervenção o mediador passou a 
palavra para a participante que antes interpusera a questão de ordem. Esta, com a franquia 
da  palavra  usou-a  para  reclamar  da  falta  de  material  de  inscrição  para  as  pessoas 
interessadas em fazer perguntas, afirmando que, em razão disso, algumas delas deixaram de 
perguntar, perdendo a oportunidade de se manifestarem. Questionou, também, o fato de as 
perguntas formuladas não terem protocolo de identificação, o que atribuiu ser uma falha 
dos  organizadores  do  evento.  Encerrada  sua  participação  e  esclarecidas  as  dúvidas 
levantadas, deu-se início à série de perguntas e respostas, nos moldes previamente fixados. 
Os trabalhos  foram interrompidos  às  13:20h para  o  almoço,  conforme já  anunciado,  e 
reiniciado  com acentuado  atraso.  O  mediador  aproveitou  o  reinício  dos  trabalhos  para 
informar que a OAB/DF havia protocolado junto à SEDUMA, a Carta de Brasília, sobre a 
regularização fundiária, através do presidente da Comissão dos Direitos Sociais, Dr. LUIS 
MAXIMILIANO  e  o  Secretário  de  Política  Social,  Dr.  REGINALDO  BAQUE.  Os 
trabalhos foram interrompidos às 16:18h, por 10 minutos, em intervalo para o café.  Ao 
serem  reiniciados,  fez  uso  da  palavra  o  Deputado  Distrital  ROGÉRIO  ULISSES  que 
cumprimentou  a  todos  e  particularmente  a  Mesa,  na  pessoa  do  Secretário  CASSIO 
TANIGUCHI. Parabenizou pela realização do encontro,  para em seguida afirmar que a 
questão territorial do Distrito Federal há muito tempo foi tratada sob a ótica da demagogia, 
mas que hoje se percebe a visão clara,  técnica,  de estabelecer parâmetros para voltar à 
lógica do passado de que o combinado não sai caro. Parabenizou a comunidade de São 



Sebastião que ali estava presente, agradecendo ao Administrador JOSINO, com quem já 
havia realizado debates sobre o Bela Vista, o Residencial Vitória, o Itaipu, o Del Rei e as 
demais áreas periféricas que não foram contempladas no projeto passado, assegurando-se 
de que sairiam daquele encontro conscientes que estariam sendo amplamente contemplados 
pelo PDOT. Por fim, lembrou que o Projeto de Emenda a Lei Orgânica do Distrito Federal, 
que estava indo à Câmara Distrital não tinha por fim acabar com o PDL, mas, sim, mudar a 
nomenclatura para “PLANO DE AÇÃO LOCAL”, sem que a Câmara Legislativa perdesse 
a prerrogativa de discutir com a comunidade o Plano de Ação Local através de audiências 
publicas. Encerradas as suas palavras, o Senhor Secretário CASSIO TANIGUCHI, dirigiu a 
palavra aos moradores da Comunidade Sol Nascente, para informar sobre a urbanização 
daquela área, com prioridade para as áreas de riscos, além da venda direta dos lotes ou a 
concessão do direito real de uso para as famílias com renda até 5 (cinco) salários mínimos. 
Às 15h:40 o Secretário  CASSIO TANIGUCHI se ausentou,  passando a  presidência  da 
mesa  diretora  ao  Senhor  LUÍS  ANTÔNIO REIS,  Secretário  Adjunto  da  Secretaria  de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Em razão da discussão prolongada e 
da limitação do tempo, a Mesa Diretora deliberou no sentido de que, ao findar o tempo 
previsto para o encerramento dos trabalhos e havendo ainda participantes inscritos, estes 
seriam ouvidos  por  um minuto,  sem que  a  mesa  lhes  oferecesse  resposta,  colhendo  e 
registrando, porém a participação de cada um, fato que levou os trabalhos a se estenderem 
por  mais  uma  hora  e  meia,  além do  tempo  fixado.  Ficou  acordado  que  estas  últimas 
manifestações  seriam  posteriormente  respondidas  pelo  site  da  Secretaria  de  Estado  de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA. As perguntas formuladas durante 
a audiência atingiram os números de: 71 perguntas orais com 16 réplicas que tiveram como 
assuntos principais: regularização dos condomínios, parcelamento do solo, transformação 
de área rural em urbana e vice-versa, a permanência de muros e guaritas nos condomínios, 
criação de um fundo para moradores de baixa renda, o parcelamento da área do Catetinho 
para fins urbanos, macrozoneamento, invasões, remanejamento de famílias localizadas em 
áreas de proteção ambiental,  aumento da poligonal de algumas áreas,  dentre outras.  As 
perguntas escritas foram divididas em diferentes temas, quais sejam: “a Regularização das 
Áreas  Rurais”,  sobre  as  “Questões  de  Regularização  Fundiária”,  sobre  “Áreas  Rurais 
Remanescentes instituídas pelo PDOT/97”, sobre o Sistema de Planejamento Territorial e 
Urbano  (SISPLAN)”,  sobre  a  “Estratégia  de  Oferta  de  Áreas  Habitacionais”,  e 
especificamente sobre os bairros “Crixá e Nacional”, sobre a “Estratégia de Estruturação 
do Sistema Viário”, sobre “Proteção Ambiental”, sobre “Parâmetros de Uso e Ocupação do 
Solo”, sobre “Macrozoneamento” e relativas aos “Planos de Ação Local”, totalizando em 
torno de 290 manifestações escritas. As perguntas foram respondidas durante a audiência 
com o auxílio da assessoria técnica competente. Ao final, o Senhor Secretário Adjunto da 
Secretaria  de  Estado de  Desenvolvimento Urbano e  Meio Ambiente,  LUIS ANTONIO 
REIS, se dirigiu aos participantes para agradecê-los pelo empenho e participação na 3ª 
(terceira)  AUDIÊNCIA PÚBLICA GERAL DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DF – PDOT. Nada mais havendo a  tratar  e  já 
estando ultrapassado o horário fixado, o mediador encerrou os trabalhos. A presente Ata foi 
elaborada e será lavrada por nós, organizadores do evento, e pelos dirigentes da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, que compuseram a 
Mesa Diretora da Terceira Audiência Pública Geral, sendo a ela anexada a transcrição das 
manifestações  públicas  verbais  dos  participantes  inscritos  na  Seção  de  Manifestação 
Pública, bem como as listas de presença desta Terceira Audiência Pública.
  
Organizadores do evento



ANAMARIA DE ARAGÃO COSTA MARTINS  - SEDUMA

CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA – SEDUMA

TATIANA CELLIERT OGLIARI - SEDUMA

SANDRA LÚCIA FURLAN RIBEIRO - SEDUMA

BOEING TURISMO E EVENTOS

Membros da Mesa Diretora 

PAULO OCTÁVIO – GOVERNADOR

CASSIO TANIGUCHI – SEDUMA

LUÍS ANTÔNIO DE ALMEIDA REIS – SEDUMA 

THAÍS WALDOW DE SOUZA BARROS – SEDUMA

DANILO PEREIRA AUCÉLIO – SEDUMA 

GUSTAVO SOUTO MAIOR – IBA

ROGÉRIO ROSSO – CODEPLAN

FRANCISCO PALHARES – IBAMA

ALFREDO GASTAL – IPHAN

MARIA DA GLÓRIA RICON FERREIRA – SEDUMA 

ANTÔNIO GOMES – TERRACAP

DEPUTADO DISTRITAL BATISTA DAS COOPERATIVAS – CL/DF

DEPUTADA DISTRITAL LUIZA DE PAULA – CL/DF

AGNALDO  ALVES  –  SEC.  DE  ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E 
ABASTECIMENTO DO DF 

WILMAR  DA  SILVA  -  SEC.  DE  ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E 
ABASTECIMENTO DO DF 

DOMINGOS LAMOGLIA – GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL


