
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO – CODES 
Coordenador Leone Cardoso 
Assessora Técnica Heloisa Rocha Antunes 

Organização e planejamento do 2º Workshop de Regularização e 1º 
Workshop de Urbanização do Jardim Botânico realizado nos dias 27 e 28 de 
maio de 2019. 

Organização e planejamento em evento para celebração ao Dia da Árvore 
que foi realizado dia 27 de setembro de 2019, no Parque Vivencial do Jardim 
Botânico. 

Apoio na 3ª Feira Ambiental do Jardim Botânico nos dias 28 e 29 de 
setembro de 2019, no Jardim Botânico de Brasília. 

Apoio e providências na Campanha "Agasalho Solidário", promovida pela 
Primeira-Dama do Distrito Federal, Sra. Mayara Noronha, que foi realizado 
no período de 17 a 28 de junho de 2019. 

Apoio e planejamento na Campanha “Vem Brincar Comigo”, promovida pela 
Primeira-Dama do Distrito Federal, Sra. Mayara Noronha, que está 
acontecendo desde o início do mês de setembro. 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL – 
DIDOT 
Diretor Luiz Carlos Dantas Guimarães 

 
GERÊNCIA DE GESTÃO DO TERRITÓRIO – GEGEST 
Gerente Ivana Claudia Wanderley Ceruti 

Informo que não houve cadastramento em janeiro e fevereiro de 2019, 
tendo em vista as atribuições da antiga Secretaria de Cidades, hoje 
Secretaria Adjunta de Cidades. 

Alguns processos gerados nesta Administração foram enviados à Secretaria 
Adjunta de Cidades, para manifestação, em que norteariam as ações desta 
Administração neste primeiro momento. 

Informo, ainda, que há ambulantes no estacionamento da Feira do Produtor 
e ao longo do comércio que não consta cadastro nesta Administração. 

1º semestre de 2019 foi realizado cadastro dos ambulantes que ficam no 
estacionamento da Feira do Produtor e ao longo do comércio. 

Informo que no mês de abril de 2019, esta Coordenação de 
Desenvolvimento, realizou visitas técnicas na: 

Feira do Mangueiral: 



Orientamos a retirada, pois estavam ocupando área pública sem a devida 
autorização e obstruindo as vias de acesso ao trânsito do local. 

Recebimento de documentos dos quiosques do Jardins Mangueiral - 
Trabalho em conjunto com a Administração de São Sebastião 

Fizemos a topografia barracas que se encontravam no local, para a devida 
cobrança de preço público 

Feira do Produtor: 

No mês de março, atendemos aproximadamente 10 ambulantes, solicitando 
área para vendas de seus produtos. 

Quanto aos quiosques, foram realizadas 5 demandas de alta complexidade, 
por precisar de licitação. 

A Administração fará mapa de ocupação de área pública para Food Trucks, 
Trailers, Bancas de revistas e jornais. 

No dia 07 de abril de 2019, foi feita visita técnica, composta por servidores 
da Coordenação de Desenvolvimento/Diretoria e Gerência de Gestão de 
Territórios da Administração Regional do Jardim Botânico a Feira do 
Mangueiral; Foi criado croqui da ocupação da área pública; Removemos a 
Feira do local para outro; Iniciamos cobrança de preço público; 
Encaminhamos o processo e serviços para Administração de São Sebastião, 
devido a poligonal. 

Nos dias 07, 13 e 16 de abril de 2019, foram feitas visitas técnicas, composta 
por servidores da Coordenação de Desenvolvimento/Diretoria e Gerência 
de Gestão de Territórios da Administração Regional do Jardim Botânico, 
para: Averiguar a situação de ocupação de área pública na Feira do 
Produtor; Fizemos croqui da área ocupada; Levantamento de quem estava 
ocupando os boxes da Feira; Análises dos processos e inclusão no SEI, dos 
ocupantes que foram autorizados; Cobrança de preço público; Relatório da 
situação atual. 

No mês de junho de houve cadastramento de 10 ambulantes, ainda não 
houve licença para a atividades em espera pela área. 

Foi realizado mapa de ocupação de área pública para os ambulantes 
requerentes. 

  

GERÊNCIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – GECEL 
Gerente João Luiz Dias do Lago 

Dia 16 de abril de 2019 - Audiência pública com o Conselho de Cultura do 
Jardim Botânico 



Dia 22 de abril de 2019 - Início o cadastramento dos artesãos do Jardim 
Botânico 

Eleição da lista tríplice para escolha do Gerente de Cultura, Esporte e Lazer 

Dias 27 e 28 de maio de 2019 - Participação no cerimonial do 2º Workshop 
de Regularização e 1º Workshop de Urbanização do Jardim Botânico 
realizado pelo Movimento Comunitário do Jardim Botânico juntamente com 
esta Administração 

Baile em homenagem às mães da comunidade do Jardim Botânico com 
entrada gratuita com doação de 1 litro de leite em caixa. Foram arrecadadas 
445 litros de leite em caixa que foram doados para as seguintes creches: 
Santa Rita da Vila do Boa em São Sebastião 

Dia 6 de junho de 2019 - Início da campanha contra a dengue em parceria 
com o Movimento Comunitário do Jardim Botânico e Núcleo de Vigilância 
Sanitária (em andamento) 

Dia 9 de junho de 2019 - Homenagem às lideranças comunitárias do Jardim 
Botânico com entrega de certificados 

Dia 17 de junho de 2019 - Realização da campanha de agasalhos para doação 
para as instituições carentes 

Dia 22 de junho de 2019 - Intermediação da parceria para doação de 
alimentos, semanalmente, entre os feirantes da Feira do Produtor do Jardim 
Botânico e a creche Santa Rita da Vila do Boa de São Sebastião 

Em 18 de junho de 2019 - Realização do processo de escolha da equipe de 
futsal que i rá representar a Administração Regional do Jardim Botânico no 
campeonato SESC, Rede Globo de Futsal 

Nos meses de junho e julho - Apoio e presença com o nosso Administrador 
Regional nas festas juninas nos condomínios de nossa comunidade 

Dia 24 de junho de 2019 - Início da 1ª Campanha para doação de sangue 
para o Hemocentro de Brasília entre servidores desta Administração e a 
comunidade do Jardim Botânico 

Dia 9 de julho de 2019 - Coleta de sangue no Hemocentro de Brasília com a 
participação de alguns servidores desta Administração 

Dia 17 de agosto de 2019 - Baile em homenagem ao dia dos pais 

01 de setembro de 2019 - Evento em comemoração do 15º Aniversário do 
Jardim Botânico no Parque Vivencial 

27 de setembro de 2019 – Dia da Árvore 



25 de outubro de 2019 - Festa em comemoração ao dia das crianças com 
parceria e apoio da Associação da Feira do Produtor com os estudantes da 
Escola Classe do Jardim Botânico 

  

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – GEDEC 
Gerente Hana Rubia Deflon 

Realização da Semana do MEI com palestras e oficinas no auditório da 
Administração Regional do Jardim Botânico no período de 20 a 24/05/2019 
com 60 participantes para as seguintes capacitações: Como a Internet pode 
ajudar os Pequenos Negócios; Como Definir Preço de Venda; Como 
Gerenciar Capital de Giro; Controles Financeiros e Como Gerenciar seu 
Negócio; 

83 tipos de atendimentos na Sala do Empreendedor sendo 41 pessoas físicas 
e 42 pessoas jurídicas para os seguintes serviços: Formalização; alteração de 
cadastro; emissão de boletos; impressão de documentos empresariais; 
participações em palestras e oficinas citadas acima; parcelamentos; 
atendimentos para tirar dúvidas e esclarecer quanto aos deveres, direitos e 
obrigações do MEI; 

Participação e divulgação do 2º Workshop de Regularização e 1º Workshop 
de Urbanização do Jardim Botânico nos dias 27 e 28/05/2019; 

Solicitação junto ao Sebrae para uma semana de palestras dos dias 22 a 26 
de julho; 

Processo de implantação do Programa Coleta Seletiva Solidária na R.A. 
XXVII; 

Participação e divulgação para os empresários locais da Caravana FCO 
Itinerante nos dias 18/06/19 e 27/06/2019; 

Ciclo de Palestras 22/07/2019 a 26/07/2019 com a participação de 86 
microempreendedores; 

Participação da organização e da festa do 15º aniversário da Região 
Administrativa do Jardim Botânico; 

Reunião com o Administrador Regional, o Subsecretário de Relação com o 
Setor Produtivo para alinhar as tarefas do Projeto: Cidade Empreendedora; 

Palestra para os servidores da Administração Regional sobre 
Empreendedorismo na Administração conforme cronograma do Projeto 
Cidade Empreendedora; 

Visita técnica com o tema: Na Pele de um Empresário, ao Restaurante 
chapéu de Palha; 



14 tipos de atendimentos individuais ao MEI; 

Nos dias 08/10/2019 a 09/10/2019 será realizado curso de capactação de 
recursos financeiros para execução dos Planos de Ação e Desenvolvimento 
das Administrações Regionais. 

 


