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Introdução PROGNÓSTICO 

Objetivos 

Este encontro visa apresentar e debater com o público as propostas e 
recomendações preliminares para as áreas que integram o Conjunto 
Urbanístico de Brasília, visando a sua preservação e sustentabilidade. 
 
Estas propostas e recomendações foram elaboradas a partir das conclusões 
obtidas do Relatório Consolidado do Diagnóstico e do Seminário Técnico, 
realizado com técnicos da SEDHAB e especialistas na área, nos dias 14 e 15 
de junho de 2011. 



REUNIÕES PLENÁRIAS 

 
Debate e reflexão a 

cerca das proposições e 

recomendações ao sítio 

tombado e seu entorno. 

8 e 9 de julho de 2011 

SEMINÁRIO TÉCNICO 

 
Estabelecimento de 

reflexões sobre a 

abordagem do 

diagnóstico e de 

relações com 

experiências similares 

em outros sítios urbanos 

preservados. 

14 e 15 de junho de 2011 03 de setembro de 2011 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
Apresentação do 

prognóstico e debate 

das propostas. 

Introdução PROGNÓSTICO 

Calendário da Etapa de Prognóstico 



NÍVEIS DE PRESERVAÇÃO 
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PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

1) Atualmente a área tombada encontra-se sob o mesmo nível de proteção; 
 

2) Não há delimitação da área de interesse patrimonial definida ao redor da poligonal 
tombada; 
 

3) A definição de níveis diferenciados de proteção desse conjunto urbano já foi objeto de 
estudos anteriores pelos grupos de trabalho que tratavam da preservação de Brasília.  
Essa definição é  fundamental porque nem todas as áreas que integram a poligonal 
tombada devem ter o mesmo nível de proteção, pois possuem atributos físicos 
distintos que participam de formas diferentes para a caracterização da “Concepção 
Urbanística”; 
 

4) A Portaria nº 299 (IPHAN) que estabelece os métodos (INCEUS , IBAS) e instrumentos 
de inventário como subsídios para caracterização dós sítios históricos e a definição de 
níveis diferenciados de proteção; 

 

Conclusões do Diagnóstico / Justificativas 



“A área abrangida pelo 
Tombamento é delimitada, a 
leste pela orla do lago 
Paranoá, a oeste pela 
Estrada Parque Indústria e 
Abastecimento – EPIA, ao sul 
pelo córrego Vicente Pires e 
ao norte pelo córrego 
Bananal.” 
 
Portaria nº 314 / IPHAN 
Decreto nº 10.829 / GDF 

Conjunto Urbanístico Tombado 

Lagos 

Sistema viário 
Banco de dados sistematizados, RSP 

PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

Conjunto Urbanístico Tombado 



PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

1) Portaria e o Decreto de Tombamento são documentos fundamentais para a proteção 

do sítio. Ambas expressam como objetivos a preservação da “Concepção 
Urbanística de Brasília”. Trata-se de identificar os seus atributos físicos, assim como 
os aspectos imateriais que juntos determinam seus valores.  

 
Valores a preservar identificados no sítio histórico (identificados no diagnóstico): 
 
• os Conjuntos Urbanísticos do Eixo Monumental; 
• as Superquadras; 
• a Arquitetura de Brasília; 
• o Sentido de Unidade e de Ordenação; 
• o Tratamento dos Espaços Abertos; 
• o Lago Paranoá; 
• a Visão do Horizonte do Céu; 
• o Local de Encontro de Culturas do Brasil; 
• o Esforço Histórico da Construção e 
• os Acampamentos e as Ocupações Populares. 

Metodologia para definição dos Níveis de 

Preservação da Área Tombada 



PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

2) Definição das Áreas de Preservação -AP: 
 
Como diretriz principal para a determinação das área de preservação,  do sitio tombado, 

toma se como critério a identificação do desenho do Plano Piloto “proposta 
original” e os aspectos incorporados ao longo do tempo de sua sedimentação urbana 

delimitando áreas internas à poligonal  em função da “legibilidade” do Plano Piloto. 

Metodologia para definição dos Níveis de 

Preservação da Área Tombada 



PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

Unidades Morfológicas 
prioritárias para 
preservação 

Tecido Urbano 
A – Malha viária 

Desenho da malha viária 
prevista no relatório do 
Plano Piloto 

Desenho da malha viária 
até 1967 
 

Antigos Acampamentos 



PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

Unidades Morfológicas 
prioritárias para 
preservação 

Setores/Quadras 
implantados conforme 
diretrizes do Relatório do 
Plano Piloto 

Setores/Quadras 
implantados  até 1967 
(adaptações e 
deslocamentos) 

Antigos Acampamentos 

Tecido Urbano 
B – Parcelamento do Solo 



PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

Espaços implantados em 
conformidade com o 
Relatório do Plano Piloto 

Espaços parcialmente 
implantados em 
conformidade com o 
Relatório do Plano Piloto 

Espaços implantados até 
1967 

Espaços Abertos 

Espaços implantados após 
1967 



PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

Áreas de Preservação (AP) 

AP 2 

AP 4 

AP 6 

AP 1 

AP 3 

AP 5 

AP 8 

AP 10 

AP 7 

AP 9 



PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

3) Definição das “Unidades de Preservação – UP:  
 
• Identificadas as Áreas de Preservação, levantam-se os atributos físicos de 

cada uma delas, assim como o estado de conservação no sentido de definir 
Unidades de Preservação internas à estas áreas, as quais visam definir níveis 
de proteção diferenciados. 
 

• Para a identificação dos atributos físicos, observa-se as recomendações das 
cartas patrimoniais (Carta de Toledo/Washington, Carta de Nairobi, 
Memorando de Vienna).   

Metodologia para definição dos Níveis de 

Preservação da Área Tombada 



PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

• Observam-se algumas categorias dos Inventários de Configuração dos 
Espaços Urbanos do IPHAN (INCEU), no sentido de identificar os atributos e 
como contribuem para a preservação da “concepção urbanística” nas diversas 
áreas da poligonal tombada. 
 

• Determinam-se três categorias essenciais de análise as quais subdividem-se 
em subcategorias identificando os aspectos a preservar: 

Metodologia para definição dos Níveis de 

Preservação da Área Tombada 

1. Tecido Urbano 
 

2. Espaços Abertos 
 

3. Edificações 



PROGNÓSTICO Níveis de Preservação 

Exemplo de Identificação das Unidades de Preservação – UP 
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PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Estacionamento:  
Setores Centrais 

Definição de uma 
política global relativa 
às áreas de 
estacionamentos para 
veículos: 
•Delimitação de um 
perímetro de 
estacionamento rotativo 
e pago; 
• estímulo à construção 
de estacionamentos 
subterrâneos. 
•resolução paulatina dos 
problemas do 
transporte público de 
massa no DF; 
•Identificação de áreas 
vedadas a 
estacionamentos.  

Setores Centrais.     Banco de Imagens, SEDHAB 

Presença excessiva de áreas de estacionamento. Necessidade de 
tratamento paisagístico, criando condições de conforto e 
segurança, transformando algumas em áreas de permanência e 
conexão. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Estacionamento: 
Superquadras, Entrequadras e Comércios Locais 

Superquadra Sul.   Banco de Imagens, RSP 

O aumento da demanda por estacionamentos congestiona as vias 
do comércio local e avança para o interior das Superquadras. 

Reforçar o uso dos 
comércios locais das 
unidades de vizinhança 
com atividades 
complementares à 
habitação, reduzindo a 
interferência ocasionada 
por atividades com grande 
atratividade e/ou de 
grande porte 
(interferência nos padrões 
de uso do solo e tamanho 
das atividades). 



Setor Hospitalar Local Norte.     Banco de Imagens, RSP 

PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Estacionamento: 
Grandes equipamentos 

Implantação de Setor Hospitalar contíguo à Asa Norte e a 
supressão dos espaços intersticiais entre os setores gerando 
impacto no sistema viário e na paisagem. 
 Mecanismos de 

incentivos de 
implantação de grandes 
equipamentos em 
diferentes localidades do 
DF, descentralizando a 
oferta e reduzindo a 
necessidade de 
locomoção.  



Praça dos Três Poderes.     Banco de Imagens, RSP 

PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Estacionamento: 
Congresso Nacional 
Presença extensiva de áreas de estacionamento ao longo do Eixo 
Monumental e vias nas proximidades do Congresso Nacional e 
efeitos na paisagem urbana em um dos principais espaços 
simbólicos do país. 

Definição de um 
perímetro com controle 
rigoroso do 
estacionamento de 
veículos nas 
proximidades de pontos-
chave do Plano Piloto, 
como a Praça dos Três 
Poderes e entorno. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Redução gradativa das áreas verdes destinadas para lazer e 
recreação e ocupação por estacionamentos. Transformação em 
uma paisagem caracterizada pela aridez. 

Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul (E).   Banco de Imagens, RSP 

Estacionamento:  
Cruzeiro Novo 

Organização de áreas 
próprias ao 
estacionamento de 
veículos, garantindo a 
manutenção e 
tratamento das áreas 
livres destinadas ao 
lazer, recreação ou de 
amortecimento.  



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Setores Comerciais, concentração de veículos, degradação da 
paisagem e ausência de vegetação. 

Setor de Habitações Coletivas Sudoeste.   Banco de Imagens, RSP. 

Estacionamento:  
Setores Comerciais Sudoeste 

Requalificação dos 
espaços públicos por 
meio de projetos de 
melhoria da urbanidade 
em setores específicos 
da cidade.  
Evitar as áreas de 
estacionamento 
localizadas nas frentes 
das atividades, 
privilegiando o acesso e 
circulação de pedestres. 
Implantar sistema de 
estacionamentos 
rotativos e pagos. 



Setor Cultural Sul (E) e Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul(D).   Banco de Imagens, RSP 

PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Mobilidade e Acessibilidade 

Ausência e falta de manutenção dos passeios públicos. 

Requalificação dos 
espaços públicos por 
meio de projetos de 
melhoria da urbanidade 
em setores específicos 
da cidade. 



Via S Dois Leste - Setor de Autarquias Sul.   Banco de Imagens, RSP 

PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Mobilidade e Acessibilidade 

Descontinuidade do passeio público. 

Requalificação dos 
espaços públicos por 
meio de projetos de 
melhoria da urbanidade 
em setores específicos 
da cidade. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Mobilidade e Acessibilidade 

Setor Bancário.   Banco de Imagens, RSP 

Ausência de tratamento  paisagístico dos espaços de circulação e 
deficiente sinalização de percursos e acessos. 

Requalificação dos 
espaços públicos por 
meio de projetos de 
melhoria da urbanidade 
em setores específicos 
da cidade. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Mobilidade e Acessibilidade 

Setor de Comércio Local Norte.   Banco de Imagens, RSP 

Dificuldade de acesso em algumas edificações do setor de 
comércio local das Superquadras. 

Requalificação dos 
espaços públicos por 
meio de projetos de 
melhoria da urbanidade 
em setores específicos 
da cidade, garantindo o 
acesso universal nas 
áreas de uso coletivo. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Mobilidade e Acessibilidade 

Candangolândia .   Banco de Imagens, RSP 

Requalificação dos 
espaços públicos e 
calçadas, associada à 
liberação de áreas 
públicas ocupadas 
irregularmente. 

Descontinuidades nos passeios públicos, dificuldades no acesso 
às atividades, presença de degraus e desníveis.  



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Transporte Público 

Eixo Monumental (E) e Projeto VLT na W3(D).   Banco de Imagens, SEDHAB  

Dificuldade de implantação de uma política integrada de 
transporte público que viabilize a  transferência dos modos 
individuais para o transporte público.  

Incentivo ao transporte 
público, eficiente e de 
qualidade. 
Definição de uma 
política integrada que 
permita a utilização de 
diversos modais, 
adequando-os às 
diferentes demandas, ao 
impacto ambiental e aos 
níveis de acessibilidade 
requerida. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Quiosques e comércio informal 

Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul (E) e Plataforma Rodoviária (D).   Banco de Imagens, RSP 

Setor de Embaixadas Sul (E) e W3 Sul (D).   Banco de Imagens, RSP 

Quiosques superdimensionados e localizados em áreas 
impróprias.  

Definição de um plano 
de ocupação para os 
quiosques em toda a 
área tombada e controle 
na aplicação da 
legislação vigente. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Patrimônio Edilício 

Setor de Habitações individuais Geminadas Sul.   Banco de Imagens, RSP 

Preservar as edificações representativas  da trajetória 
histórica da nova Capital: os Acampamentos Pioneiros e 
as edificações exemplares do Movimento Moderno. 

Identificar edificações e 
conjuntos que devam 
ser preservados, 
garantindo testemunhos 
históricos da construção 
de Brasília. 
Definir medidadas de 
preservação, 
conservação e restauro 
das edificações e 
conjuntos 
remanescentes.  



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Paisagismo 

Setor de Habitações individuais Geminadas Sul.   Banco de Imagens, RSP 

Ausência de manutenção dos espaços abertos e 
dificuldade na sua utilização.  

Melhorar os níveis de 
tratamento paisagístico 
das áreas verdes 
públicas, viabilizando 
sua fruição e uso. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações gerais para a Área Tombada  

Setor de Habitações Coletivas Norte.   Banco de Imagens, RSP 

Tratamento Paisagístico dos Espaços 

Públicos 

Ausência de vegetação ao redor de algumas Superquadras, 
conforme proposto por Lucio Costa. 

Implantação dos 
cinturões verdes ao 
redor das superquadras 
onde não foram 
implantados. 



ASPECTOS ESPECÍFICOS 
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PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Ocupação de área pública (1) 

Ocupação das passagens de pedestres e calçadas públicas. 
Aumento do gabarito das residências. 

Setor de Residências Econômicas Sul.   Banco de Imagens, SEDHAB. 

Controlar a ocupação de 
áreas públicas, 
principalmente das 
calçadas  e passagens de 
pedestres e resguardar a 
altura estabelecida em 
legislação. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Ocupação de área pública (2) 

Ocupação das calçadas e vias públicas. 

Setor de Residências Econômicas Sul.   Banco de Imagens, SEDHAB. 

Controlar a ocupação de 
áreas públicas, 
principalmente das 
calçadas  e passagens de 
pedestres e resguardar a 
altura estabelecida em 
legislação. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Alteração de gabarito 

Alterações das diretrizes urbanísticas originais, como: altura, taxa 
de ocupação e recuos, permitiram uma configuração volumétrica 
diferente do projeto original. 

Setor de Residências Econômicas Sul.   Banco de Imagens, SEDHAB. 

Controlar a ocupação de 
áreas públicas, 
principalmente das 
calçadas  e passagens de 
pedestres e resguardar a 
altura estabelecida em 
legislação. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Patrimônio Edilício 

Edificações remanescentes da inauguração de Brasília, em 
processo de degradação.  

Setor de Residências Econômicas Sul.   Banco de Imagens, SEDHAB. 

Desenvolver um 
programa de 
preservação e 
valorização do 
patrimônio edilício 
remanescente, com a 
identificação das 
edificações, dos 
conjuntos, das medidas 
para a sua proteção, 
promoção de incentivos 
para a restauração 
desses bens e a sua 
destinação para usos 
adequados. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Viabilizar elaboração  de 
projetos de recuperação 
e requalificação dos 
espaços públicos. 

Má utilização, desqualificando os espaços públicos. 

Espaço públicos: paisagismo 

Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul.   Banco de Imagens, RSP. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Espaço públicos: paisagismo 

Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul.   Banco de Imagens, RSP. 

Viabilizar elaboração  de 
projetos de recuperação 
e requalificação dos 
espaços públicos. 

Má utilização, desqualificando os espaços públicos. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Espaço públicos: paisagismo 

Setor de Habitações Coletivas Econômicas Sul.   Banco de Imagens, RSP. 

Viabilizar elaboração  de 
projetos de recuperação 
e requalificação dos 
espaços públicos. 

Má utilização, desqualificando os espaços públicos. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Tratamento paisagístico 
das áreas verdes 
públicas (externas aos 
condomínios) e vedação 
de uso dos espaços 
públicos externos como 
áreas de serviço dos 
condomínios. 

Espaço públicos: paisagismo 

Utilização das áreas externas dos condomínios para deposição de 
lixo, materiais e equipamentos. 

Setor de Habitações Coletivas Áreas Octogonais.   Banco de Imagens, RSP. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Estudar proposições 
para o tratamento das 
áreas residuais 
incorporadas pelo 
comércio informal 
(quiosques), 
possibilitando a 
instalação de unidades 
de comércio de apoio, 
com o atendimento das 
normas vigentes quanto 
ao porte e localização. 

Quiosques e comércio informal 

Presença de comércio informal  de porte elevado ao redor dos 
condomínios. 

Setor de Habitações Coletivas Áreas Octogonais.   Banco de Imagens, RSP. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

AOS 3:  definição do 
limite máximo de seis 
pavimentos para os 
edifícios a serem 
instalados nesse 
octógono, mantendo o 
mesmo padrão dos 
demais. 

Gabarito das edificações 

Gabarito no lote AOS 3 de 12 pavimentos se destaca tanto no 
restante das octogonais quanto no conjunto da cidade. 

Setor de Habitações Coletivas Áreas Octogonais.   Banco de Imagens, RSP. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Projeto de arborização 
do setor, áreas 
residenciais, comerciais 
e ao longo de vias, 
implantando o cinturão 
verde ao redor das 
quadras conforme 
previsto na legislação. 

Arborização (1) 

Vegetação pouco significativa nas áreas internas e externas às 
superquadras. 

Setor de Habitações Coletivas Sudoeste.   Banco de Imagens, Região Administrativa Sudoeste/Octogonal. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Projeto de arborização 
do setor, áreas 
residenciais, comerciais 
e ao longo de vias, 
implantando o cinturão 
verde ao redor das 
quadras conforme 
previsto na legislação. 

Arborização (2) 

Vegetação pouco significativa nas vias do setor. 

Setor de Habitações Coletivas Sudoeste.   Banco de Imagens, RSP. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Garantir o gabarito de 6  
(seis) pavimentos sobre 
pilotis, mantendo o 
sentido de unidade.  

Alteração de gabarito 

Presença de edificações com sete pavimentos altera o perfil 
urbano.  

Setor de Habitações Coletivas Sudoeste.   Banco de Imagens, RSP. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Desenvolver projeto de 
qualificação das praças 
situadas no interior 
QRSW (quadras 
econômicas). 

Espaço públicos: paisagismo 

Setor de Habitações Coletivas Sudoeste, Quadras Econômicas.   Banco de Imagens, RSP. 



PROGNÓSTICO Proposições e Recomendações específicas para a Área Tombada  

Setor de Oficinas QMSW 
2, rever normas de uso e 
ocupação  e  invasão de 
área não edificante. 
Vedação de uso dos 
espaços públicos e não 
edificantes como 
extensão das atividades 
desenvolvidas nas 
edificações. Prever 
áreas de 
estacionamento 
organizadas, sem 
comprometer fração 
muito elevada do 
espaço público existente 

Alteração de uso 

Má utilização, desqualificando os espaços públicos. Degradação 
da paisagem e ocupação desordenada. 

Setor de Habitações Coletivas Sudoeste, Quadras Mistas Sudoeste.   Banco de Imagens, RSP. 
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Urbano e Habitação 
 
RAFAEL CARLOS OLIVEIRA 
Secretario-Adjunto de Desenvolvimento Urbano 
e Habitação 
  
FERNANDA FIGUEIREDO GUIMARÃES 
Subsecretaria de Planejamento Urbano 
 
GRACO MELO SANTOS 
Diretor do Conjunto Urbanístico Tombado de 
Brasília 
 
REJANE JUNG VIANNA 
Executora do Contrato N.º 014/2009 
 
CLÉCIO NONATO REZENDE 
Suplente da Executora 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adriano de Lima Silva 
Administração Regional da Candangolândia (titular) 
 
Maria Elena Neiva Gentil 
Administração Regional da Candangolândia (suplente) 
 
Adriana Leite Figueiredo Lago 
Administração Regional do Sudoeste/Áreas 
Octogonais (titular) 
 
Simone do Prado Dias 
Administração Regional do Sudoeste/Áreas 
Octogonais RA XXII (suplente) 
 
José Delvinei Luiz dos Santos 
Subsecretaria de Patrimônio Histórico e Cultural / 
SeCult (titular) 
 
Jônatas Nunes Barreto 
Subsecretaria de Patrimônio Histórico e Cultural / 
SeCult (suplente) 
 
Eduardo Pierrotti Rossetti 
Superintendência Regional do IPHAN (titular) 
 
Ana Clara Giannecchini 
Superintendência Regional do IPHAN (suplente) 
 
José Lima Simões 
Departamento de Trânsito – Detran/DF (titular) 
 
Ivo Cláudio de Souza 
Departamento de Trânsito – Detran/DF(suplente) 
 
Rafael Martins Mendes 
Companhia Imobiliária de Brasília -Terracap (titular) 
 
Bruno Tamm Rabello 
Companhia Imobiliária de Brasília –Terracap 
(suplente) 
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Comissão Especial de Acompanhamento do Processo 
de Elaboração do Plano de Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília – PPCUB: 
 
Graco Melo Santos 
Supervisor Geral - Diretoria do Conjunto Urbanístico 
Tombado de Brasília 
 
Lídia Adjuto Botelho 
Coordenadora Técnica - Diretoria do Conjunto 
Urbanístico Tombado de Brasília 
 
Raniere Teixeira Soares 
Diretora do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília 
(titular) 
 
Dulce Blanco Barroso 
Diretora do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília 
(suplente) 
 
Simone Rose Malty 
Diretora do Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília 
(suplente) 
 
Marcone Martins Souto 
Diretoria de Informação Urbana/SEDHAB 
 
Mara Souto Marquez 
Diretoria de Desenvolvimento Urbano Local/SEDHAB 
 
Hanna Reitsch von Daudt Möhn 
Administração Regional de Brasília (titular) 
 
Leandro Magalhães Mariani 
Administração Regional de Brasília (suplente) 
 
Rosangela Diniz Noblat 
Administração Regional do Cruzeiro (titular) 
 
Maria Rosangela Cavalcante Barroso 
Administração Regional do Cruzeiro (suplente) 


