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BIANCA TRAVESTI 25ª bbg seios
GG 61 9188-4995/3340-0492 A.N
BRENDA 18ANOS morena magra
top 40 na xota 6199169-7245 zap

OUTROS
ACOMPANHANTE

CAMILA SÓ 50 com massagem 613340-4254 (707 N) ac cartões
CARLA COROA Um encanto faço
bem feito até o fim vários acessórios beijo grego p/virar cliente s/ decepção! 61 99230-1999 Moro só! A. N
CAROLINAMINEIRAbobóenlouquecedor 61 99609-6770 (fotos zap)
DALILA MAMADEIRA faça comigo
o que a sua não faz!! 61 3032-3613

MODELO FITNESS 2017
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LAÍS TODA branquinha atrevida
c/ rostinho angelical; Super sexy;
(massagemsensual)100%irresistível e muito apimentada. Atendimento Vip 5* srs do (+) alto nível. Moro só. (61) 99669-9607) *

NOVINHA ENGULIDORA!!
MARIA DO PIAUÍ apetitosa puro te-

LETÍCIA NEGRA carvão bumbum
GG 403n fotos zap 61 99994-1259
LUANA E KELLY atendemos juntas somos safada 613034 5750 AC
LUDMILAAPARTAMENTOdaengulidora. Oral até o fim. 61 3273-2910

MEU PRIMEIRO DIA!!

ACOMPANHANTE

MANUELA MORENA clara corpo e
rosto bonito aden. ele(a) atd só
amb discreto 61984832899 AN 24h

LUDMILA 18 ANOS mesmo estudante 100% linda. 61-3242-1664

são bobó 100% 61 3037-9766
MARINA COROA super greluda lindo peito pernas grossas 2relax 50
acess.61 98337-5102/99195-3454
MARTINHA GULOSA 18ª fç tudo
s/ fresc engulo tudo 61 98646-0526
MEL BAIANA 2 relax 70tinha! 707
Norte 61 3340-9407 ac cartões

ESTREANDO HOJE

MICAELA LOIRINHA do Interior
c/ site 61 99296-5470 moro só
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PAMELA ADORO ficar/4 e ser bombada c/ força na xota 61 3349-7055
PAULINHA SUA NAMORADA louca por sexo 6133277027 ac cartão
RAFA E LILI 18 anos 80 as duas
na xota 61 3345-2750 Asa Sul
REBECA ATENDO Nua 1,60altura
boca de veludo apertadinha 61
99242-5827 Guará II P.Modas 24h
SAMANTA TRAVESTI ativ/pass morena 61 3447-8894. cart 308 Norte
SUZI DO ANAL boca de mel faço
do jeito q vc quiser 61 3273-7469

NOVIDADE ASA SUL

TEREZA LOIRA catarinesse realizo todos seus desejos corpo de
musa c/ site 61 98262-2369

DANI BONDY Loiíssima rainha
bjo grego c/ site 61 98675-6128
DANY 18 ANOS magrinha anal apertado foto zap 98151-7321 A. Norte
DANY RUIVA 19a branq seios firme s/decepç 61 98603-1150 TN
DEBORA 36º EX ATRIZ porno c/ algo mas pra vcs BSB 61 983063331

ALINE UNIVERSITÁRIA , gata de
academia Tag. (61) 4103-0560
ANITA TA COM POUCO? 50tinha
707Nor 61 3272-7278 ac cartões

EVANEIDE ENGULIDORA 18ª vadia que é vadia engole é tudo. Obs:
Abro a porta nua 61 99673-9059
FERNANDA 20ª lindíssima peito lindo belas pernas sem frescura 61
99290-8193/98143-6143 Asa Norte
GABI POUCA grana? 40 basta. s/
decepção Asa Norte 61 3368-9051

NO RABO É MELHOR!!!

GISELE NOVINHA 19anos oral molhado delícia até o fim 61 33271323

CLINICA BELLA 402N
BEIJO GREGO Massprostaticado-

IZABELLA 19 ANOS 1,75m cab.
cint pd ver antes 61 3242-3520

ANY BAIXINHA boca gulosa c/
bjo grego caprichad 61 33262238

AEROMOÇA DE FÉRIAS

se triplo nova equipe 3226-7752

JUJU MOLHADINHA bem apertadinha com beijos 61- 3037-9766

Secretaria de Estado de Gestão do Território
e Habitação do Distrito Federal
Gabinete

1º AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH, convoca a população
para a Audiência Pública com vistas à apreciação do projeto de Lei de Extensão de
Usos para os lotes 1 a 23 da Avenida Comercial do Setor Habitacional Taquari-SHTq,
Lago Norte, RA. XVIII, regidos pelas normas de ediﬁcação e gabarito NGB 033/2005.
A Audiência será realizada no dia 18 de agosto (sexta-feira) de 2017, às 15h, no
Edifício Sede da Segeth, SCS, Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 2º Andar,
Sala de Reuniões. As informações necessárias para subsidiar o debate poderão
ser acessadas por meio do link: http://www.segeth.df.gov.br/gestao-do-territorio/
audiencias-publicas.html e de forma presencial por meio do Processo SEI nº 0039000008145/2017-41 no Edifício Sede da Segeth, Setor Comercial Sul (SCS), Quadra
6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 2º andar, Gabinete.
DO REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Capítulo I
Disposições Preliminares
Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a ﬁnalidade de apresentar o projeto
de Lei de Extensão de Usos para os lotes 1 a 23 da Avenida Comercial do Setor
Habitacional Taquari-SHTq, Lago Norte, RA. XVIII, regidos pelas normas de ediﬁcação
e gabarito NGB 033/2005.
Art. 2º Este regulamento deﬁne o procedimento que será adotado para o andamento
da Audiência Pública.
§1º A Audiência Pública possui caráter consultivo e terá o objetivo de discutir,
recolher críticas e contribuições da população com vistas a democratizar, conferir
transparência e assegurar a participação popular na elaboração projeto de Lei de
Extensão de Usos para os lotes 1 a 23 da Avenida Comercial do Setor Habitacional
Taquari-SHTq, Lago Norte, RA. XVIII, regidos pelas normas de ediﬁcação e gabarito
NGB 033/2005;
§2º A Audiência Pública terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios
de comunicação.
§3 A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio, sendo que o material
produzido comporá a memória do processo de Projeto de Lei;
Art. 3º O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá:
I - nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;
II - a entidade pública ou privada a que pertence e;
III - assinatura.
Parágrafo único. A lista de presença ﬁcará disponível durante toda a sessão na
recepção do evento.

Maria Luzia dos Reis Guimarães Cavalcante, Oficial Respondente do Registro de Imóveis da
2ª da Circunscrição de Luziânia, Estado de Goiás, na forma da lei etc...
Faz saber que, por meio deste, intima e cientifica CARLOSAUGUSTO BANDEIRADASILVA
brasileiro, solteiro, vendedor, portador da CI RG nº 6270732 SSP-GO e do CPF: 062.410.20170, residente e domiciliado na Rua Dona Palmyra Lage, Lote 17, Casa 02, Jardim do Ingá,
Luziânia Cep: 72850.090, segundo as atribuições a mim conferidas pelo art. 26 da Lei nº
9.514/97 e requerido pelo credor fiduciário Banco do Brasil S/A, com sede em Brasília - DF,
Setor Bancário Sul , Quadra 01, Bloco G, Lote A, Asa Sul, CNPJ 00.000.000/0001-91; emitente do Contrato por Instrumento Particular com Efeito de Escritura Pública de Venda e
Compra de Imóvel Residencial Novo, Mediante Financiamento Garantido por Alienação
Fiduciária de Imóvel - Pessoa Física - FGTS - PMCMV e Outras Avenças Nº 359.200.735, firmado em 11/06/2014, registrado sob o R-1 e R-2=295, em 18/07/2014, do Cartório de Registro
de Imóveis da 2ª Circunscrição de Luziânia, referente ao imóvel: Casa 01 Condomínio
Residencial Lar Feliz III, edificada no Lote 11 da Quadra 525 do loteamento denominado
Parque Estrela D'Alva X, em Luziânia - GO, com saldo devedor de sua responsabilidade, a
que compareça a este Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Luziânia, sito à
Rua José Franco Pimentel, Quadra 73, Lote 11, Centro, Luziânia - GO, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, cujo valor posicionado em 12/07/2017, corresponde a R$
7.149,32 (sete mil cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), onde deverá efetuar o pagamento (purga da mora) acima, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir
da data de publicação deste edital. O valor acima está sujeito à atualização monetária, aos
juros de mora, até a data do efetivo pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os
demais encargos contratuais, os encargos legais, tributos, contribuições condominiais e às
despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que se vencerem no prazo desta
intimação. O não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito de
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário - Banco do Brasil S/A,
CNPJ 00.000.000/0001-91 - nos termos do Art. 26 § 7º da Lei n 9.514/97. Este edital será
publicado por 03 (três) vezes consecutivas, em jornal de circulação regional, de veiculação
diária e com circulação nesta cidade e será afixado no quadro de avisos do átrio desta serventia. Dado e passado na cidade de Luziânia - GO, no Cartório do Registro de Imóveis da 2ª
Circunscrição, aos doze dias do mês de julho de 2017. MARIA LUZIA DOS REIS
GUIMARÃES CAVALCANTE - Oficial Respondente

Capítulo II
Da Condução da Audiência Pública
Art. 4º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e equipe técnica
da Segeth, responsáveis pelo planejamento da Audiência Pública, que comporão a
mesa.
Parágrafo Único. O Presidente da mesa da Audiência Pública será designado pelo
Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação.
Art. 5º São prerrogativas do Presidente:
I - designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência,
ordenando o curso das manifestações;
II - decidir sobre a pertinência das intervenções orais;
III- decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta
da Audiência Pública;
IV - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão,
bem como sua reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício
ou a pedido de algum participante;
V - alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário.
Art. 6º A Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados no apoio à condução da Audiência
Pública terá por atribuições:

Brasília, quarta-feira, 19 de julho de 2017
5.7

5.7

ACOMPANHANTE

52ANOS DE VERDADE!!!!!!

VERA BELISSÍMA atd 24horas
6199225-9564/99636-4441 cartão
2 GATAS POR 100 oral e vaginal
s/ pressa s/ fresc vc assiste e participa. Pode ver antes 61 3032-5837

CINEMA 100% ERÓTICO

GAROTAS BELISSIMAS abrimos a porta nua! 504 pela W3
Asa Sul Bloco C entr. 19 apt 301

NEGRAS, LOIRAS E ANÃS

ACOMPANHANTE

WWW.SOCINQUENTA.COM

MASSAGEM RELAX

ANDRESSA GOSTOSA Loira mt gulosa 2rlx+mass 61 3042-7106 Cei S

O MAIS CONFIÁVEL site de Brasília. Com as melhores gatas!!

ARIELA MARANHENSE Fogosa
adoro anal+mass 6198452-7991 cei

MASSAGEM RELAX

AUGUSTA MASSAGISTA dedos
atrevidos carinhosa educada
s/fresc. Moro só 98445-1183 Tag N

AILA COROA mass penian e atrev
s 50 6133499203 984300603 24hrs

BABI APETITOSA p/homens de
bom gosto 6198601-1167 Samamb

ALINE MASSAGISTA só quarenta!
Deixo ver antes 61 3256-1177 A.N
AMARILY MASSAGISTA técnicas
mass s/ dor s/ cortes 6199410-8300

CLINICA 508 Sul Bl B Entrada 61
apto 307 pelos fundos só gatas
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ANDRESSA COROA fogosa lib c/
mass atd só Asa N 6198401-2056

BIA GOSTOSA boca gulosa tarada
2relax +mass 61 98557-7259 cei s
CAMILAMASSAGISTA24ªtodaliberal gata c/ acess bjo grego 2h mass
moro só 61 99312-7976 A.N 24h

I - inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;
II - controlar o tempo das intervenções orais;
III – fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;
IV – a guarda da documentação produzida na audiência.
Capítulo III
Dos Participantes
Art. 7º Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadã ou
cidadão, sem distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com a
proposta do projeto de Lei de Extensão de Usos para os lotes 1 a 23 da Avenida
Comercial do Setor Habitacional Taquari-SHTq, Lago Norte, R.A. XVIII, regidos pelas
normas de ediﬁcação e gabarito NGB 033/2005.
Art. 8º São direitos dos participantes:
I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública,
respeitando as disposições previstas neste Regulamento;
II - debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública;
Art. 9º São deveres dos participantes:
I - respeitar o Regulamento desta audiência pública;
II - respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
III - tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus
organizadores.
Art. 10º Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes ao Projeto
deverão ser realizadas por meio de inscrições orais ou por escrito em formulários
especíﬁcos disponibilizados na recepção do evento.
Art. 11º É condição para a participação nos debates orais, a prévia inscrição junto à
organização do evento durante a Audiência Pública.
Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores.
Capítulo IV
Da Realização da Audiência
Art. 12º A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – leitura do regulamento e regras de funcionamento da audiência;
II – apresentação;
III – exposição resumida do conteúdo da proposta;
IV - debates orais;
V – encerramento.
Art. 13 Nos debates as perguntas recebidas serão respondidas pela
Coordenação em blocos, conforme sua similaridade, a critério da Secretaria.
Art. 14º Para os debates orais, a manifestação dos participantes deverá seguir
a ordem de inscrição e respeitar os seguintes tempos de duração: 4 minutos,
quando se tratar de representante de entidades; duração de 2 minutos no caso de
manifestações individuais.
Parágrafo Único. O Presidente poderá, após consulta aos participantes, aumentar
o tempo disponível para exposição oral, a depender do número de inscrições
e do tempo restante para o ﬁnal da audiência, sendo-lhe facultado reduzi-lo
posteriormente, pelas mesmas razões.
Art. 15º Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em
relação às intervenções orais e escrita dos participantes.
Art. 16º Durante a Audiência Pública serão permitidas ﬁlmagens, gravações ou
outras formas de registro pelos participantes do evento.
Art. 17º A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em
ata sucinta, anexada à proposição a ser apreciada e publicada no Diário Oﬁcial do
Distrito Federal, e no site da Segeth, link da Audiência Pública no prazo máximo de
30 dias (trinta) dias, contados da sua realização, conforme estabelecido no art. 9º da
Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013.
Capítulo V
Das Disposições Finais
Art. 18º As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência
Pública terão caráter consultivo e não-vinculante, destinando-se à motivação do
Executivo Distrital, quando da tomada das decisões em face dos debates realizados,
bem como zelar pelo princípio da eﬁciência e assegurar a participação popular, na
forma da lei, na condução dos interesses públicos.
Luiz Otávio Alves Rodrigues
Secretário Adjunto

