
Envie sua pergunta, dúvida ou apontamento:

Com o crescente aumento da população da região, quais serão as alternativas de acessibilidade ?

Gostaria de saber quando será construída a pista de desaceleração específica para acesso a este Condomínio.

Gostaria de saber do secretário, qual a possibilidade de liberação das obras de infraestrutura no condomínio Estancia Quintas da Alvorada, hoje o 
condomínio encontra-se liberado para obras do PRAD, mas sabemos que com as chuvas, novas áreas poderão sofrer com erosões e voçorocas. Não 

poderia haver uma licença especial para se evitar essa futura degradação ambiental?

Gostaria de saber por que não é interessante ao governo, a regularização dos condomínios pois regularizado trará investimento e empregos.

O que pode ser feito para agilizar a regularização do condomínio Estância Quintas da Alvorada? Tem alguma coisa que nós moradores podemos fazer?

Primeiramente parabéns pela iniciativa em ouvir a população. Gostaria de saber se existe uma previsão de regularização para quem comprou lote ou 
imóvel após o março legal. Pergunto porque enquanto o pdot e a regularização dos condomínios ainda não forem concluídas a vida das pessoas muda 

e com isso surgem as decisões de vender, comprar ou construir em situação de incerteza que deixam as familias vulneráveis.

Com a regularização os proprietários terão de pagar pelos respectivos terrenos. Somando isso a todas as melhorias e adequações ao meio ambiente 
que o condomínio está fazendo, ainda há pendências para a regularização?

Prezados, O muro e a portaria atualmente existente, são lícitos? E caso contrário serão simplesmente demolidos ou será apresentado orientações e 
procedimentos a serem adotados pelos contribuintes? Se a pergunta não pode ser respondida por este órgão, que repasse ao órgão competente.

Se ja sabem quando o GDF vai abrir para reconhecimento de novos condominio

É possível, em função de indefinição de uma questão ambiental não resolvida internamente, no projeto urbanístico, de haver aprovação parcial do 
projeto, deixando para um segundo momento, os poucos lotes com possíveis interferências e APP de curso d'água intermitente x grota seca, nos 

moldes da aprovação do Ville de Montagne, que teve aprovação apenas do Trecho I, sem problemas ambientais?

Olá! Gostaria de saber quais medidas estão sendo tomadas para o controle e retirada dos invasores na área de preservação ambiental, situada atrás 
do nosso condomínio (Interlagos). Obrigada e parabéns pelas realizações!

A área do condomínio Quatro Estações e o Vila Hípica, que ficam na área do Morada de Deus, estão na macroárea ZONA DE CONTENÇÃO URBANA. 
Enquanto que o restante do Morada de Deus (AMOBB, Villa´s GArden e Maxximo Garden estão na macroarea ZONA URBANA DE USO CONTROLADO 
II. Entendo que toda está área deveria estar na  ZONA URBANA DE USO CONTROLADO II. Ocorreu um erro cartográfico ou será necessário a alteração 

da LUOS?

Primeiramente parabéns pela iniciativa em ouvir a população. Gostaria de saber se existe uma previsão de regularização para quem comprou lote ou 
imóvel após o março legal. Pergunto porque enquanto o pdot e a regularização dos condomínios ainda não forem concluídas a vida das pessoas muda 
e com isso surgem as decisões de vender, comprar ou construir em situação de incerteza que deixam as familias vulneráveis.

GOSTARIA DE PARTICIPAR PARA ENTENDER MAIS SOBRE PROCEDIMENTO DA TERRACAP ,, SEDUH,, ADIMINISTRACAO .....

Nosso Condomínio está em análise técnica na SEDUH, acredito que logo irá para análise jurídica.
Através de outros síndicos, fiquei sabendo que na área técnica é bem rápido, quando vai pra área jurídica a demora é grande, talvez por ter poucos 
especialistas. 
Solicito encarecidamente que o senhor estude a possibilidade de aumento de profissionais, para que não venhamos perder nossos decretos, isso 
implica em mais trabalho para os senhores e demora para nossos processos.
Obrigada


