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2019 inicia com muitos desafios simultâneos: composição de
equipe, manutenção de projetos e contratos - que não podem sofrer
solução de continuidade -, análise de dados, diagnósticos situacionais,
elaboração e execução de ações e atividades operacionais e estratégicas
que veremos nos dados a seguir.



Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra.
- Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? —

pergunta Kublai Khan.
- A ponte não é sustentada por esta ou aquela 
pedra —responde Marco—, mas pela curva do 

arco que estas formam.

O Imperador Kublai Khan permanece em silêncio, 
refletindo. Depois acrescenta: - Por que falar em 

pedras? Se somente o arco me interessa.  

O navegador veneziano Marco Polo responde: -
Sem pedras, o arco não existe!

(Italo Calvino – As cidades invisíveis)  



107   reuniões presencias realizadas 

Considerando que sua nomeação ocorreu em 08 de 

janeiro, foram realizadas 107 reuniões presencias
com a Administradora do Plano Piloto – RA I. 

Oportunidade em que foi possível ouvir e receber as 
demandas dos representantes da sociedade civil, dos 

movimentos sociais e culturais, empresários, produtores, 
órgãos da segurança pública, gestão, ação social e 

servidores da Administração, para a discussão de temas 
relacionados ao desenvolvimento econômico, eventos 

culturais, captação de recursos, sempre na busca e 
perspectiva de melhorias dos serviços para a população.







Desenvolvimento Econômico



Licenciamento de Eventos Eventuais

67 pedidos protocolados

41 Autorizados

17 Indeferidos 

09 cancelados 



Registro e Licenciamento de Empresas (viabilidade de localização) 

1.283 pedidos protocolados

688 Deferidos 

595 Indeferidos 

Todos os pedidos foram analisados dentro do período 



Desenvolvimento e Ordenamento
Territorial

Iniciadas as primeiras tratativas para o implementação da Gestão dos Espaços
públicos, com o mapeamento da situação de todas as áreas públicas
ocupadas na RA I.

Foram computados no Sistema Integrado de Créditos do Distrito Federal –
SISLANCA, a realização de 131 atendimentos, envolvendo o cadastramento
dos permissionários e efetivação da cobrança do preço público.

123 Atendimentos presenciais (em média)

Vistorias

Articulação e Apresentação de Projetos

Lideranças Mobilizadas

Sala do Empreendedor em Funcionamento

Integração econômica - Projeto Líder
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