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c) Atualizar, aperfeiçoar e promover o conhecimento técnico-científico através da capacitação
de profissionais de enfermagem;
d) Realizar e incentivar os profissionais de enfermagem do Hospital no desenvolvimento de
trabalhos científicos;
e) Participar de eventos científicos (Congressos, Simpósios, Jornadas e Cursos).
III - Enfermeiro da UTI:
a) Colaborar na elaboração do programa anual de atividades da Comissão de Educação
Continuada;
b) Elaborar e atualizar as recomendações técnicas no cuidado ao paciente crítico;
c) Atualizar, aperfeiçoar e promover o conhecimento técnico-científico através da capacitação
de profissionais de enfermagem;
d) Realizar e incentivar os profissionais de enfermagem do Hospital no desenvolvimento de
trabalhos científicos;
e) Participar de eventos científicos (Congressos, Simpósios, Jornadas e Cursos).
IV - Enfermeiro do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar (NCIH):
a) Colaborar na elaboração do programa anual de atividades da Comissão de Educação
Continuada;
b) Colaborar na elaboração e atualização das recomendações técnicas;
c) Atualizar, aperfeiçoar e promover o conhecimento técnico-científico através da capacitação
de profissionais de enfermagem;
d) Elaborar recomendações técnicas pertinentes ao controle de infecção hospitalar (pre-
cauções de isolamento, processamento de material, higienização ambiental, processamento de
roupas, coleta de material para exames microbiológicos);
e) Participar de eventos científicos (Congressos, Simpósios, Jornadas e Cursos).
V - Enfermeiro Residente:
a) Colaborar na elaboração do programa anual de atividades da Comissão de Educação
Continuada;
b) Atualizar, aperfeiçoar e promover o conhecimento técnico-científico através da capa-
citação de profissionais de enfermagem;
c) Realizar e incentivar os profissionais de enfermagem do Hospital no desenvolvimento de
trabalhos científicos;
d) Participar de eventos científicos (Congressos, Simpósios, Jornadas e Cursos).
Art. 7º Das disposições finais:
O Grupo Consultor da Comissão de Educação Continuada é presidido pelo Coordenador do
Grupo Operacional, o qual em seu impedimento deve nomear um substituto entre os mem-
bros da Comissão;
I - A composição do Grupo Consultor se dará por indicação da Supervisão/Chefia de cada
setor;
II - O grupo consultor da Comissão de Educação Continuada deve reunir-se ordinariamente
a cada ano ou extraordinariamente quando necessário:
a) As reuniões ordinárias devem ser comunicadas, no mínimo, com antecedência de sete dias
úteis e as extraordinárias, com antecedência de, no mínimo, um dia útil;
b) As faltas às reuniões devem ser justificadas por escrito e registradas em ata, sendo
permitidas duas justificativas por ano;
c) Na impossibilidade da presença do membro Consultor, o mesmo deverá indicar um
substituto para participar da reunião;
d) Duas faltas injustificadas implicarão em substituição do Consultor da Comissão de Edu-
cação Continuada.
III - O grupo operacional deve reunir-se regularmente, tanto quanto necessário para a
execução das ações programáticas ou extraordinárias:
a) O coordenador será escolhido pela Comissão de Educação Continuada dentre os membros
do grupo operacional para um mandato de dois anos, podendo ser indicado novamente, com
disponibilização de 20 horas da Carga horária;
b) A composição do grupo operacional se dará por disponibilidade e interesse do servidor, o
qual estará ciente das responsabilidades desta Comissão;
c) As reuniões serão efetivadas com no mínimo de três membros presentes;
d) As decisões do grupo serão tomadas por maioria simples dos membros, através de votação
aberta e justificada;
g) As faltas às reuniões do grupo operacional devem ser justificadas por escrito e registradas
em ata;
h) As faltas relacionadas à participação em atividades científicas serão abonadas;
g) O Grupo solicitará ao Coordenador a exclusão do membro que faltar três reuniões sem
justificativa.
IV - Quanto ao local de funcionamento da Comissão de Educação Continuada:
a) A coordenação da Comissão de Educação Continuada funcionará na Gerência de En-
fermagem do HRAN;
b) O Grupo consultor reunir-se-á em local designado pelo coordenador;
c) O Grupo operacional reunir-se-á em local designado pelo coordenador.
V - As atas da Comissão de Educação Continuada do grupo consultor e do grupo operacional
devem ser assinadas, rubricadas, arquivadas e encaminhadas semestralmente à Gerência de
Enfermagem do HRAN, à Direção do HRAN e à Superintendência da Região de Saúde
Centro-Norte;
VI - Sobre as atas:
Uso de livro ata:
a) O livro em que forem escritas as atas da Comissão de Educação Continuada deverá ter os
seguintes requisitos: uso de livro ata em capa dura, pautado, numerado tipograficamente em
cada página ou folha e marginado em ambos os lados com três centímetros;
b) As atas devem conter: a data, a hora e o local da reunião;
c) As atas deverão ser escritas sem entrelinhas, emendas ou rasuras;
d) Na assinatura usar nome próprio por extenso, quando referida na ata pela primeira vez, as
demais oportunidades poderão conter rubrica sempre acompanhada do carimbo do pro-
fissional;
e) A Ata deverá realizar o registro de todas as resoluções tomadas pela Comissão de
Educação Continuada.
Atas eletrônicas:
a) O layout definido é folha A4 (210x297mm) de cor branca; margens 3 cm para as m a rg e n s
direita, esquerda, superior e inferior, a partir da borda do papel em posição vertical (RE-
TRATO ou PORTRAIT), cada página será impressa em apenas um dos lados (o verso deverá
permanecer em BRANCO);
b) A formatação definida é fonte Arial 12; cor preta; espaçamento normal (simples); deve-
se evitar o uso das características maiúsculas, negrito e itálico, fica restrito aos seguintes
casos:
b.1. Maiúsculas: utilizar quando se desejar enfatizar uma palavra ou para títulos e subtítulos
no corpo da ata;
b.2. Negrito: idem ao formato maiúsculo, com maior ênfase;
b.3. Sublinhado: idem ao formato maiúsculo, com menor ênfase;
b.4. Itálico: nas citações ou transcrições de textos e diálogos, entre aspas.

c) Formatação do parágrafo: deverá ser iniciado com deslocamento 0 (zero) da margem;
alinhamento justificado; única coluna; o fluxo do texto deverá iniciar-se na primeira linha da
página, o texto deverá ser composto de um único parágrafo, o texto de cada ata deverá
ocupar totalmente a página até completar sua última linha, a (s) linha (s) restante (s), logo
após a assinatura deverão ser inutilizada (s) com o uso do caracter hífen (-), repetido em
sequência sem espaços vazios.
d) Redação:
d.1. Início da ata: "A ata número (número da ata) da reunião da Comissão de Educação
Continuada, reunida no dia (dia) de (mês) de (ano) no (local da reunião). A reunião foi
presidida por (nome). Estavam presentes (nomes). Estavam ausentes (nomes). A reunião teve
início às (horário da reunião)";
d.2. Término da ata: "Não havendo mais nada para ser tratado, encerrou-se a presente
(horário do término da reunião). E eu, (nome) lavrei e assino a presente ata";
e) Numeração das páginas: cada página será numerada sequencialmente e a primeira página
de cada livro terá o número UM;
f) Assinaturas: ao final de cada ata, imediatamente após o texto da ata, o secretário que
redigiu a ata, o coordenador e todos os presentes.
Art. 8º Os casos não previstos neste regimento serão solucionados pela Comissão de Edu-
cação Continuada.
Art. 9º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANA PATRÍCIA DE PAULA

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 26, DE 18 DE JANEIRO DE 2017.
A DIRETORA-GERAL DO TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL, Subs-
tituta, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial o artigo 7°, do Regimento
Interno desta Autarquia, aprovado pelo Decreto n° 27.660, de 24 de janeiro de 2007,
R E S O LV E :
Art. 1º Reinstaurar, sem prejuízo dos atos anteriormente praticados, Procedimento Ad-
ministrativo Disciplinar - PAD nº 01/2015 instaurado inicialmente por meio da Instrução nº
98, de 02 de junho de 2015, publicada no DODF de 09/06/2015, para apuração de res-
ponsabilidade pela contratação emergencial ocorrida nos processos nº 098.006.613/2008 e
098.0004.582/2008. Reinstaurado pela última vez por meio da Instrução nº 312, publicada no
DODF de 09/11/2016.
Art. 2º Estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para o desenvolvimento dos trabalhos e
apresentação do Relatório Conclusivo.
Art. 3º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

RITA DE CASSIA LIMA FREIRE BARBOSA SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

PORTARIA Nº 17, DE 18 DE JANEIRO DE 2017.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MU-
LHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL,
com base nas atribuições que lhe conferem o inciso III, do art. 105, da Lei Orgânica do
Distrito Federal c/c o Decreto nº 36.916, de 26 de novembro de 2015, tendo em vista a
realização da Chamada Pública regulada pelo Edital de Chamamento Público nº 02/2016 -
SEDESTMIDH/CDDR, de 26 de julho de 2016 e a Portaria nº 174, de 02 de dezembro de
2016, que instituiu a comissão de Seleção do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa,
R E S O LV E :
Art. 1° Designar os seguintes Representantes da Sociedade Civil para compor o Comitê de
Diversidade Religiosa - CDDR:
I - ADNA SANTOS DE ARAÚJO, como membro titular, do Comitê Distrital da Diversidade
Religiosa; II - BERNARDO PABLO SUKIENNIK, como membro titular, do Comitê Dis-
trital da Diversidade Religiosa; III - FERNANDO LA ROCQUE COUTO, como membro
titular, do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa; IV - GLÓRIA AMÂNCIO DA SILVA,
como membro titular, do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa; V - LEILA DUARTE
LIMA, como membro titular, do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa; VI - MARCELO
BULHÕES DOS SANTOS, como membro titular, do Comitê Distrital da Diversidade Re-
ligiosa; VII - ARISTÓTELES TALAGUIBONAM FREITAS ARRUDA, como membro
suplente, do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa; VIII - BRUNO LUIZ MAIA DE
OLIVEIRA, como membro suplente, do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa; IX -
HOECK ÁUREO SOUZA MIRANDA, como membro suplente, do Comitê Distrital da
Diversidade Religiosa; X - JOÃO MARIA ABREU BREYER JÚNIOR, como membro
suplente, do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa; XI - TATIANE DOS SAN TO S
DUARTE, como membro suplente, do Comitê Distrital da Diversidade Religiosa.
Art. 2° Designar os seguintes Membros Titulares e Suplentes indicados pelo Poder Público
para compor o Comitê Distrital da Diversidade Religiosa - CDDR:
I - ELIANILDO DA SILVA NASCIMENTO, como membro titular, na qualidade de re-
presentante da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igual-
dade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal; II - JANAÍNA FERREIRA BIT-
TENCOURT PEREIRA, como membro suplente, na qualidade de representante da Secretaria
de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos
Humanos do Distrito Federal; III - BÁRBARA ANGÉLICA DE JESUS BARBOSA, como
membro titular, na qualidade de representante da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito
Federal; IV - JOCILENE GOMES CUNHA, como membro suplente, na qualidade de
representante da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal; V - ELISSANDRA
RIBEIRO SANTOS, como membro titular, na qualidade de representante da Secretaria de
Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal; VI -

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO,

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,

IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS
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VICTOR HUGO DE OLIVEIRA CARMÉLIO, como membro suplente, na qualidade de
representante da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude
do Distrito Federal; VII - DANIEL DE JESUS DOS SANTOS COSTA, como membro
titular, na qualidade de representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz
Social do Distrito Federal; VIII - KARINA MATOS NASCIMENTO, como membro su-
plente, na qualidade de representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz
Social do Distrito Federal; IX - RITA DE CÁSSIA VIEIRA MARTINS DE SOUZA, como
membro titular, na qualidade de representante da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal; X - FIRMINO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO, como membro
titular, na qualidade de representante da Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações
Institucionais e Sociais do Distrito Federal.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUTEMBERG GOMES

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP,

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016, ÀS 15 HORAS.
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 15 horas, na Sede da
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, situada
no Setor de Áreas Públicas - SAP - Lote "B", NIRE nº. 5350000090-9, CNPJ nº.
00.037.457.0001-70, instalou-se a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, na forma do Ar-
tigo 12 do Estatuto Social da Companhia e Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº. 6.404, de
15/12/1976, com a presença do Engenheiro Agrônomo JULIO CÉSAR MENEGOTTO,
respondendo como Diretor-Presidente da NOVACAP; do Senhor Doutor MARLON TO-
MAZETTE, Procurador do Distrito Federal, representante do Acionista Majoritário DIS-
TRITO FEDERAL e da Senhora Doutora RENATA SANTANA FERNANDES DE PAULA,
Procuradora da Fazenda Nacional, designada pelo Excelentíssimo Senhor Procurador Geral
da Fazenda Nacional, representante do Acionista UNIÃO, acionista minoritário do Capital
Social da Empresa. Verificada a presença dos Acionistas, pelas assinaturas apostas no "Livro
de Presença", foi declarado, pelo Senhor Presidente da NOVACAP, aberto os trabalhos e na
sequência, em conformidade com o Artigo 14 do Estatuto Social da NOVACAP, assumiu a
presidência da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, o Excelentíssimo Senhor Doutor
MARLON TOMAZETTE, Representante do Acionista Majoritário DISTRITO FEDERAL,
que designou a mim, ARNÓBIO VIANA DAVID, para secretariá-lo. Em seguida, o Senhor
Presidente dispensou a leitura dos Ofícios de Convocação n.ºs 2123/2016-SEOCAD/PRES e
2124/2016-SEOCAD/PRES, cujos termos ora transcrevo: "De conformidade com o disposto
no Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, combinado com o Artigo 124, Parágrafo 4º
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, temos a honra de convocar a Vossa Excelência
para a realização da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 28 de
novembro de 2016 às 15 horas, na Sede desta Companhia, situada no SAP - Setor de Áreas
Públicas - Lote "B", nesta Capital, para apreciação dos seguintes assuntos: a)- Apreciação do
Processo n.º 112.001.616/2015, relativo à Prestação de Contas do Exercício de 2014; b)-
Apreciação do Processo n.º 112.001.474/2016, relativo à Prestação de Contas do Exercício de
2015; c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; d)- Outros assuntos de interesse da
Companhia." Na sequência, o Senhor Presidente da Assembleia, colocou em discussão as
matérias constantes da Pauta, determinando como ordem de procedimento, a leitura de
parecer e voto do acionista majoritário DISTRITO FEDERAL, seguido de parecer e voto do
acionista minoritário UNIÃO, fazendo constar em ata. A seguir, o representante do acionista
majoritário DISTRITO FEDERAL, procedeu o VOTO nos seguintes termos: "Cuida-se da
Assembleia-Geral Ordinária da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL -
NOVACAP. Na pauta da AGO estão pendentes de apreciação os seguintes tópicos 1) apre-
ciação do processo nº 112.001.616/2015, relativo à prestação de contas do exercício de 2014;
2) apreciação do processo nº 112.001.474/2016, relativo à prestação de contas do exercício
de 2015; 3) Eleição de membros do Conselho Fiscal; 4) Outros assuntos de interesse da
companhia. Relativamente aos itens 1 e 2, em face de circunstâncias alheias à vontade da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o tema não poderá ser apreciado nessa assentada.
Com efeito, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal não recebeu os autos pertinentes às
contas da Companhia relativas ao exercício de 2014 que, segundo informações, estão na
Controladoria Geral do Distrito Federal, a quem compete realizar auditoria nos respectivos
demonstrativos. Além disso, quanto às contas da Companhia relativas ao exercício de 2015,
não há notícia de que haja, da mesma maneira, parecer técnico conclusivo da Controladoria
Geral do Distrito Federal. Assim, à míngua de respaldo técnico suficiente a embasar a
manifestação do acionista majoritário, resta obstada, por ora, a deliberação quanto a este
ponto. Da mesma forma, em relação ao item 3, não foram encaminhados os nomes para
indicação pelo conselho fiscal. Este é o voto Distrito Federal. PAOLA AIRES CORREA
LIMA - Procuradora-Geral do Distrito Federal". Na sequência, o Representante do Acionista
minoritário UNIÃO, pelo processo n.º 10951.000781/2016-12-GAB/PGDF, VOTOU nos
seguintes termos: 1 - pela não aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício
de 2014 e 2015, conforme orientação da STN, devendo ser registrada na ata da AGO as
seguintes recomendações para os próximos exercícios: a) - convocar a Prestação de Contas
no prazo previsto pela Lei das S/A, art. 132; b) - elaborar notas explicativas com referência
cruzada às contas da DRE; c) - observar o disposto no inciso II do art. 187 da Lei nº
6.404/1976, quando da elaboração da DRE; d) - solucionar as ressalvas e irregularidades
observadas nos Pareceres de Auditorias Independentes, dos Conselhos de Administração e
Fiscal; e) - incorporar ao Capital Social o valor registrado na Reserva de Capital, de cerca de
R$ 11,96 milhões. 2 - pela eleição, como representantes da União no Conselho Fiscal dos
senhores: DENIS DO PRADO NETTO, como membro titular, brasileiro, casado, Funcionário
Público, portador do CPF n.º 562.990.106-06, RG M-2. 898.420 - SSP/MG, residente e
domiciliado à SQSW 104 Bloco B apto 404 - Setor Sudoeste - Brasília/DF, e, para membro
suplente, o senhor RICARDO BATISTA FERREIRA, brasileiro, casado, Funcionário Pú-
blico, CPF n.º 026.705.796-20, RG n.º M-8498728 SSP/MG, residente e domiciliado sito
SQN 214 Bloco F Apto 507 - Asa Norte - Brasília/DF. Colocados em votação, foram os
mesmos aprovados, com abstenção do representante do DISTRITO FEDERAL. Face as
circunstâncias dos temas propostos não poder ser apreciado pelo Acionista Majoritário
DISTRITO FEDERAL, a Assembleia Geral Ordinária fica
SOBRESTADA "SINE DIE" a ser concluída posteriormente, dispensada nova convocação. d)
outros assuntos de interesse da Companhia. Nada mais havendo a ser deliberado, o Pre-
sidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, a qual, eu, ARNÓBIO VIANA DAVID, Secretário Geral, lavrei a presente
Ata, descrita no Livro de Atas conforme Lei nº. 6.404/76 e Lei nº. 5.764/71, que lida e
provada, vai assinada pelos presentes.MARLON TOMAZETTE - Representante do Acionista
GDF, RENATA SANTANA FERNANDES DE PAULA - Representante do Acionista
UNIÃO e JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO- Presidente da NOVACAP.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 14, DE 12 DE JANEIRO DE 2017.
A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista a faculdade prevista no
Decreto nº 33.653 de 10 de maio de 2012, RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Sindicância com a finalidade de apurar caracterização de Acidente em
Serviço, consoante os termos do processo nº 094.000.014/2017.
Art. 2º Incumbir a Comissão Permanente de Sindicância de Acidente em Serviço, constituída
mediante a Instrução nº 90, de 21 de outubro de 2015, publicada no DODF nº 209, pág. 56,
de 29 de outubro de 2015, da apuração dos fatos.
Art. 3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Lei, para a conclusão dos tra-
balhos.
Art. 4º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

HELIANA KÁTIA TAVARES CAMPOS

INSTRUÇÃO Nº 16, DE 16 DE JANEIRO DE 2017.
A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, e com fulcro no artigo 257, da Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, considerando os jurídicos fundamentos
constantes do Parecer nº 003/2017-PROJU/SLU e tudo que consta dos autos do processo nº
094.000.634/2016, RESOLVE:
Art. 1º Declarar a nulidade do Ato às fls. 207 dos autos, qual seja a Ata de Reabertura, eis
que praticado fora do prazo, bem como ACATAR a sugestão da Comissão Permanente de
Sindicância pelo arquivamento dos autos.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

HELIANA KÁTIA TAVARES CAMPOS

SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 28, DE 19 DE JANEIRO DE 2017.
O SUBSECRETÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
competências que lhe são atribuídas por meio da Art. 214, § 2º da Lei Complementar
Distrital nº 840, de 23/12/2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 19.01.2017, o prazo de sobrestamento da
Sindicância nº 019/2016-SESIPE, devendo a Presidente da Comissão Sindicante promover as
necessárias comunicações, prosseguindo na apuração até a sua efetiva conclusão no prazo
assinalado.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANDERSON JORGE D. ESPÍNDOLA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ATA DA 2.451ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUADRIGAENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA
PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP.

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às 8h30, na Sede da
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, lo-
calizada no Setor de Áreas Públicas - SAP, Lote "B", realizou-se a abertura da Reunião
Ordinária do Conselho de Administração - CONSAD, com a presença dos Conselheiros:
JÚLIO CESAR MENEGOTTO, RÔMULO MILHOMEM FREITAS FIGUEIRA NEVES,
RUBEM FONSECA FILHO, LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, ANTÔNIO RAIMUN-
DO SANTOS RIBEIRO COIMBRA, RICARDO KALIL MORAES e ALINE RIBEIRO
DANTAS DE TEIXEIRA SOARES. Estando o quórum em conformidade com o disposto no
artigo 21 do Estatuto Social, o Presidente do Conselho declarou aberta a sessão e nomeou a
mim, EDGAR JORGE NOGUEIRA NETO, Secretário Geral respondendo, para secretariá-lo.
01) Recondução da atual Diretoria Colegiada para o biênio 2017-2018, em cumprimento ao
Artigo 22, inciso III, do Estatuto Social da NOVACAP, conforme Oficio nº 32/2017-
GAB/CACI, da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Governo do Distrito Federal.
O Conselho de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP, no uso das competências que lhe confere o art.22, inciso III, do Estatuto Social,
RESOLVE: De acordo com a indicação do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado,
Substituto da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Governo do Distrito Federal,
GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU, por intermédio do Oficio nº
32/2017/GAB/CACI, de 11/01/2017, ELEGER E DAR POSSE aos Senhores JÚLIO CESAR
MENEGOTTO, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, ID nº1748-409- SSP/DF, CPF nº
871.117.991-00, residente e domiciliado sito a Quadra 03 Conjunto "A" Casa 44 - Planaltina
- DF, para compor a nova Diretoria Colegiada da NOVACAP, como DIRETOR PRE-
SIDENTE; MARCOS AURÉLIO PEREIRA LISBOA LOPES, brasileiro, casado, advogado,
ID nº 1562.970 - SSP/DF, CPF nº 033.120.136-40, residente e domiciliado sito a 3ª Avenida,
Área Especial 06 Lote F/P, Apto 309 - Núcleo Bandeirante /DF, como DIRETOR AD-
MINISTRATIVO; ADALTO GERALDO SOARES, brasileiro, casado, nascido em 02 de
abril de 1968, portador do RG nº 1.242.444, SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº
488.184.021-53, residente e domiciliado à SHVP Rua 05 cond.116, casa 19 - Vicente
Pires/DF, CEP 72.006-180, como DIRETOR FINANCEIRO; DACLIMAR AZEVEDO DE
CASTRO, brasileiro, casado, engenheiro civil, ID nº 694.184 - SSP/DF, CPF nº 208.718.561-
15, residente e domiciliado sito a QR 04 Conjunto A Casa 46 - Candangolândia/DF, como
DIRETOR DE URBANIZAÇÃO e MÁRCIO AUGUSTO ROMA BUZAR, brasileiro, união
estável, nascido em 27/07/1969, portador do RG nº 693631-SSP/MA, CREA nº 5713/D-MA,
e inscrito no CPF/MF sob o nº 407.412.813-68, residente e domiciliado à SHIN QL 04
Conjunto 01 Casa 10 - Lago Norte - Brasília - DF, como DIRETOR DE EDIFICAÇÕES,
reconduzidos para mandato até 05 de janeiro de 2019. Os Conselheiros, à exceção do
Conselheiro LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA, que por entender ser uma prerrogativa
do Acionista Majoritário, se absteve, se manifestaram favoravelmente pela recondução dos
membros da Diretoria Colegiada. 02) Outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, da qual a redação eu, EDGAR JORGE NOGUEIRA NETO, Secretário-
Geral respondendo, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos Senhores
Conselheiros presentes. RUBEM FONSECA FILHO, JÚLIO CESAR MENEGOTTO, RÔ-
MULO MILHOMEM FREITAS F. NEVES, ANTÔNIO RAIMUNDO S. R. COIMBRA,
RICARDO KALIL MORAES, LINDEMBERG DE LIMA BEZERRA e ALINE RIBEIRO
DANTAS DE T. SOARES.
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