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5.7 TEMPORADA

5.7 TURISMO E LAZER

SERVIÇOS

TEMPORADA

CALDAS NOVAS GO
Sol das Caldas 2q 8pisc
7pess 98570-6868

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 Complementar.
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. 13º 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.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE
Secretário de Estado

SEGETH

MARCOS DE ALENCAR DANTAS
Secretário de Estado

SECID

Secretaria de Estado de Gestão do Território
e Habitação do Distrito Federal
Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados

1º AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH e da Secretaria de
Estado das Cidades – SECID, convoca a população para a Segunda Audiência Pública
com vistas à apresentação e debate do Projeto de Lei Complementar que define
as poligonais (limites oficiais) das trinta e uma Regiões Administrativas do Distrito
Federal. A Audiência será realizada no dia 23 de março (sexta-feira) de 2018, às 19h,
no Auditório do Museu Nacional – Setor Cultural Sul, lote 2, próximo à Rodoviária do
Plano Piloto - Zona 0. 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 informações complementares por meio do Processo
SEI nº 121.000.308/2013 no Edifício Sede da SECID, Anexo do Palácio do Buriti, 9º
Andar, Sala 911 - ASTEC/SECID.

DO REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentação e debate
do Projeto de Lei Complementar que define as poligonais (limites oficiais) das trinta
e uma Regiões Administrativas do Distrito Federal
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
Complementar.
§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.

CAPÍTULO II

DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 4º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e equipe técnica da
SECID, 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 da Secretaria de Estado das Cidades – SECID.
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:
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.

5.7 TEMPORADA

CALDAS NOVAS-GO
Alug Golden Dolphin, 9
pisc 24hs, 4, 5 e 7 pess
whats(64) 99911-7103/
98134-4146

VIAGEM

APARECIDA-SP (28/03
a 02/04) Semana San-
ta; Trindade-GO (04/03)
3568-1895 Tia Elisa

5.7 VIAGEM

EGITO A viagem. Tratar
através do telefone: 61-
998062174

JULHO TEM PRAIA !
GUAIBIM-BA (07A13/7)
Canavieiras+I tacaré
12a18/7 Morro de S. Pau-
lo (18a24/7) 3382-3488/
98159-0936 Canestur

5.7 VIAGEM

OURO PRETO-MG e Ci-
dad. históricas (17 a 23/
04) 35681895 Tia Elisa

OUTROS

ACOMPANHANTE

ALAINE POPOZUDA
Gostosa atendo sozinha
ac cartão 61 3349-0481

5.7 ACOMPANHANTE

LOIRA E RUIVA.
ADRIELE E MILA Extre-
mamente lindas e popo-
sudaspode verantesmo-
ro só 61 3242.1664

NA GARGANTA!!!
ADRIELY MERETRIZ
curto pegada forte c/oral
até o fim. 613349-7055

5.7 ACOMPANHANTE

ALEX SEGURANÇA Pa-
raibano 1.89alt 100kg
100% ativ 22mot p/ eles
s/ fresc 61 98301-1510

ALICE E CAROL duas
safadinhas c/oral babadi-
nho. Só 70 Asa Sul 61
98428-3464

ANA COROA gostosa
sem frescura 61 3546-
0757 Asa Norte

5.7 ACOMPANHANTE

ANE MASSAGEM
RELAXANTES SENSU-
AIS fotos pelo zap 61
98339-2126

NO RABO É MELHOR!!!
ANYBAIXINHA bocagu-
losa c/bjo grego capri-
chad 61 33262238

AS MAIS GATAS
DA ASA NORTE fotos
pelo zap 61 98339-2126

TRASEIRO IMENSO 122CM
BIANCABAIXINHAnovi-
nha ac cartão m. só 61
99359-3862/98240-9347

BIBI ANANZINHA 1,42ALT
SOUBEMBAIXINHApo-
de pegar no colo 61
993980434/98317-4561
BRUNA 61 99860-0559
pirigueti apertadinha - N.
Band 61 98449-4146
BRUNA TRAVESTI ativ
pas Ceil 61 98527-0786

1HORA DE RELÓGIO!!!!
CAROL NAMORADI-
NHA dos sonhos 61
98274-3409/99564-2536
CAROL 18 LINDA ne-
gra inic corp/rost feito pin-
cel 61 984298663 Tag.
CAROLINAMINEIRAbo-
bó enlouquecedor 61
99609-6770 (fotos zap)

RUIVINHA NATURAL
CRIS 19ºANOS coelhi-
nha dança do ventre c/ si-
te 61 99246-6443
DALILAMAMADEIRAfa-
ça comigo o que a sua
não faz!! 61 3032-3613

MODELO FITNESS 2017
DANI BONDY Loiríssi-
ma rainha beijo grego c/
site 61 98675-6128

PENIANA OU PROSTÁTICA
DEBORA1HORAnama-
ca m.só ac cartão 61
99321-2610/98423-6296

ANÃZINHA NEGRA
ELIANE ELEITA seios
+ lindos do DF c/ mass
peniana e terapeutica
61-3242-1664 Ac cartão
ELOIZA COROA vip
45ª viúva discr só idoso
c/ mass. 61 98462-9852

NUNCA FIZ ANTES!
ESTEFANY18ºseios tur-
bin apertadinha Tenho si-
te 61 98123-1079

5.7 ACOMPANHANTE

EVANEIDE ENGULIDO-
RA 18ª vadia que é va-
dia engole é tudo. Obs:
Abro a porta nua 61
99673-9059
FERNANDA 20A linda
morena iniciante mes-
mo 61985637385 Tag
GISELE NOVINHA 19ª
oral molhado delícia até
o fim 61 33271323

AEROMOÇA DE FÉRIAS
IZABELLA19º1,75mca-
belos na cintura pode
ver antes 613242-3520
JUJU MOLHADINHA
bemapertadinhacombei-
jos 61- 3032-5837

ORAL ATÉ O FIM
JULIA APERTADINHA
curto 69 c/xota linda bum-
bunzão 613273-2910

LAÍS TODA branqui-
nha atrevida c/ rosti-
nhoangelical;Superse-
xy; (massagem sensu-
al) 100% irresistível e
muitoapimentada.Aten-
dimento Vip 5* srs do
(+)alto nível. Moro só.
(61)99669-9607) *****

MEU PRIMEIRO DIA!!
LUDMILA 18º iniciante
mesmo universitaria
100% linda 6132421664

ADORO FAZER ANAL
MANU GAUCHA gata
de revista faço beijo gre-
go e massg terapeutica
c/ site 61 99174-7787
MARANHESE FOGO-
SA s/ frescura compl pro-
mo 61 99337-8450

NOVINHA ENGULIDORA!!
MARIADOPIAUÍapetito-
sa puro tesão bobó
100% 61 3037-9766
MARTINHA GULOSA
18ª fç tudo s/ fresc engu-
lo tudo 61 98646-0526
MIUKA JAPONESA lin-
da 100% gostosa 61
981010239 Taguatinga
PIETRA TRANS Linda,
s/ frescura, completinha,
dotada 61 99551-6148
ROGER GOSTOSO 27
anos 1,78 altura sarado
só mulher/casal 100% si-
gilo 61- 99101-7229 zap
SAMANTATRAVESTIati-
va/passiva morena 61
3447-8894.cart 308 Nor

SOFIA NOVINHA
NEGRA JABUTICABA
Magrinha Fotos Zap
6198584-1979 Moro só

53897145120
Realce

53897145120
Realce

53897145120
Realce

53897145120
Realce


