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2 Às nove horas do décimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, no Setor
3 Comercial Sul - SCS, Quadra 06, I3loco A, 2° Andar, na sala de reuniões - Edil1cio Sede da
4 SEGETH, foi aberta pelo Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e
5 Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, a 5° Reunião da Câmara Técnica
6 composta por representantes da sociedade civil do CONPLAN e do CCPPTM e do grupo de
7 trabalho da Segeth. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue
8 transcrita: I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes do Secretário; 1.3.
9 Aprovação da Ata da 2a Reunião Ordinária da Câmara Técnica. realizada no dia 09/06/2016;
10 IA. Apresentação do representante da OAB/DF sobre a aplicabilidade jurídica das Portarias
11 166/2016 e 184/2016 do IPHAN; 1.5. Apresentação da proposta para discussão da
12 metodologia de trabalho da Câmara Técnica do PPCUB. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento.
13 Passou imediatamente para o Item 1. Ordem do dia: Subitem. Subitem 1.1. Abertura dos
14 trabalhos, quando o Secretário de Estado de Gestão do Território, o Senhor Thiago de
15 Andrade deu por aberta a Sessão, cumprimentando os presentes. Em seguida passou para o
16 Subitem 1.2. Informes do Secretário: I) O Secretário, Thiago Andrade, infomlOu que as
17 Consultas Públicas da LUOS - Lei de Uso e Ocupação do Solo já estão abertas. para
18 contribuição da comunidade; ii) Já começou a publicação dos planos de ocupação do SCIA -
19 Setor Complementar de Indústria e Abastecimento Estrutural (metodologia de planos de
20 ocupação de quiosques e trailers georeferenciados). 2) A Conselheira Vcra Lúcia Ferreira
21 Ramos questionou quais princípios nortearão os planos de ocupação de quiosques na área
22 tombada. Registrou que em reuniões anteriores, foi acordado que as reuniões do PPCUB
23 seriam realizadas em períodos alternados. manhã e tarde, mas isso não vem acontccendo. O
24 Senhor Thiago de Andrade de Andrade confirmou que haverá alternância dos períodos das
25 reuniões da Câmara Técnica PPCUB. Sobre os princípios e critérios da implantação dos
26 quiosques na área tombada, disse que já estão elencados na própria lei. A arquiteta da
27 SEGETH, Lidia Adjuto 130telho. observou que já foram feitas e consolidadas as diretrizes
28 básicas. em conjunto com o Grupo de Trabalho de Cooperação Técnica. IPHAN - Instituto do
29 Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Coordenação de Preservação da SEGETI-l. que
30 vão subsidiar a locação dos quiosques no Plano Piloto. Disse que foi feito também um plano
31 de trabalho para levantamento da situação dos contratos. As diretrizes serão disponibilizadas
32 aos Conselheiros. 3) O Conselheiro Leonardo Mundim parabenizou o Secretário de Estado da
33 Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, pela efetiva implantação do
34 SITURI3 - Sistema de Informação Territorial e Urbana do Distrito Federal, que ajudará na
35 busca da melhoria e da exatidão das informações no âmbito do DF, tanto da área urbanística
36 como em conflitos fundiários e em vários outros aspectos do território. O Secretário, Thiago
37 de Andrade, informou que o SITURB já existe como ferramenta de consumo da informação,
38 mas em construção há pelo menos seis ou sete anos, e que só não foi publicado antes por
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39 conta de gargalos infraestruturais. Em seguida passou para o Subi tem 1.3. Aprovacão da Ata
40 da 2' Reunião Ordinária da Câmara Técnica, realizada no dia 09/06/2016: Foi aprovada
41 confom1e apresentada, por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos. passou para o
42 Subitem 1.4. Apresentacão do representante da OABIDF sobre a aplicabilidade jurídica das
43 Portarias 166/2016 e 184/2016 do IPHAN: Antes, porém, o Secretário pediu que não fosse
44 esquecida a Portaria 166/2016 e que a discussão seja levada a outro fórum. Também, a
45 Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos perguntou se há alguma informação sobre os
46 encaminhamentos que licaram de ser acertados com o IPHAN. Ao que o Senhor Thiago
47 Teixeira de Andrade respondeu que foi solicitado ao II'HAN que encaminhasse uma proposta
48 de debate, pois a SEGEHT poderia ajudar com infraestrutura, convites, metodoiogias. A
49 Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos observou que havia entendido, em cOlJversas
50 anteriores, que o IPHAN não iria republicar uma quarta edição da Portaria. Em seguida,
51 Leonardo Mundim fez uso da palavra para lazer sua apresentação sobre a aplicabilidade
52 jurídica das Portarias 166/2016 e 184/2016 do IPHAN, e disse que na reunião anterior do
53 PPCUB lhe ficou clara a boa fé do IPHAN na edição das Portarias, assim como ficou claro.
54 também, que, apesar do discurso do IPHAN de que não mudou nada, a própria apresentação
55 deles, disponível na Internet, mostra que houve mudança na Portaria em relação ao Conjunto
56 Urbanístico de Brasília. Disse o orador que a Portaria 166/2016 em relação à Portaria nO 314/
57 IPHAN, de 08 de outubro de 1992 traz diversas inovações. Algumas típicas de uso e
58 ocupação do solo do Distrito Federal. Um outro ponto colocado pelo Conselheiro foi que os
59 pontos abordados não apresentarão contlitos entre IPI-IAN e autonomia do Distrito Federal.
60 mas sim que este Grupo Técnico tem competência para identificar seus limites de atuação. O
61 Conselheiro lembrou que somente a OAB/DF e o Ministério Público são as entidades. no
62 âmbito do Distrito Federal, que têm o poder de apresentar Ação Civil Pública e Ação Direta
63 de lnconstítucionalidade sem pertinência temática, ou seja, sem precisar que o assunto diga
64 respeito estritamente a eles. Em seguida o orador adentrou em sua apresentação e discorreu
65 acerca de: i) Lei n° 3.751. de 13 de abril de 1960, que dispõe sobre a organização
66 administrativa do Distrito Federal: enfatizando o "Ar/. 38 Qualquer al/eraçüo /10 Plano
67 Pil% a que obedece a urbanizaçüo de Brasília. depende de au/orizaç{[o em leifederar, ou

68 seja, esta Lei conferiu à União o poder de deliberar sobre alterações no Plano Piloto, no
69 tocante à urbanização de Brasília. ii) Foi apresentado, em tela, uma imagem de eópia do
70 Diário Oficial do Distrito Federal, onde apresenta o Decreto n° 10.829, de 14 dc outubro de
71 1987, que regulamenta o Art. 38 da Lei n° 3.751, de 13 de abril de 1960, no que se rcfere à
72 preservação da concepção urbanística de Brasília, baseado no Ar!. 20, Inciso 11 da própria Lei
73 3.751. iii) Portaria n° 314, de 08 de outubro de 1992, praticamente uma cópia do Decreto
74 10,829, segundo o orador. iv) Lei Orgânica do Distrito Federal. deline, em seu Ar!. 3°, os
75 objetivos prioritários do Distrito Federal, signilicando que esses objetivos obrigam a todo o
76 conjunto legislativo do Distrito Federal." Sendo, então, todos os atos normativos que ferirem
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77 esses objetivos prioritários serão inconstitucionais. v) Proposta de Emenda à Lei Orgânica na
78 22, de 1996, acrescenta o Inciso IX ao Art. 30 da Lei Orgânica do Distrito Federal, "Art. 3°-
79 .Justificaçào - no que pese a preocupaçào contida em vários capitulos de nossa Lei Orgânica
80 no que se refere à preservaçào de nossa Capital. enquanto bem tombado e considerado
81 patrimlmio cultural da humanidade pela UNESCO, torna-se necessário imprimir maiorforça
82 congente à legislaçào regulamentadora da matéria. elevando-se à categoria de mandamento
83 orgânico do Distrito Federal. Além disso, a matéria deve ser IIIndos objetivos prioritários do
84 Distrito Federal. razào pela qual é proposta a inserçào deste inciso ao Art. 3° de nossa Lei
85 Orgânica. " vi) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de acordo com o Acórdão
86 na 297464, por decisão unânime, publicada no Diário da Justiça - Eletrônico de 27/03/2008 o
87 seguinte: "Constitucional. Administrativo. Distrito Federal. Adoçào de legislaçào federal.
88 Alteraçiiesjiiluras. Eficácia. Necessidade de lei especijica. Autonomia legislativa. Inciso 1- A
89 adoçào da legislaçào federal pelo Distrito Federal nào alcança eventuais alteraç(}es futuras.
90 as quais, para terem eficácia /lOâmbito local. devem ser objeto de lei especifica. votada por
91 sua Câmara Legislatim, em face de sua all/onomia legislativa. " vii) Constituição Federal de
92 1988: Ar!. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse social; [... J
93 VIII - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a
94 ação fiscalizadora federal e estaduaL". Capítulo V - Do Distrito Federal c dos Territórios -
95 Seção I - Do Distrito Federal. '"Art. 32. O Distrito Federal. vedada sua divisào em
96 Municípios. reger-se-á por lei orgânica. mtada em dois turnos com interstício mínimo de dez
97 dias. e aprOl'ada por dois terç'os da Câmara Legislativa. que a promulgará. atendidos os
98 princípios estabelecidos nesta Constituiçào.~r;lo Ao Distrito Federal sào atribuídas as
99 competências legislatims reservadas aos Estados e Municípios. " Diz o orador que o Art. 38

100 da Lei n° 3.751, de 13 de abril de 1960, não foi recepcionado pela Constituição Federal de
101 1988. E isso implica em que no ato da promulgação da Constituição Federal. a legislação
102 precedente a ela teria que se adaptar à nova constituição. viii) Portaria na 166, de 1i de maio
103 de 2016, que estabelece a complementaç'ào e o detalhamento da Portaria nO31-1/1992 e dá
104 outras providências, que sendo o Conselheiro, a Portaria complementou, detalhou, e alguns
105 determinados pontos alterou c apresentou novas definições que não estavam na Portaria
106 314/92. ix) Portaria na 184, de 18 de maio de 2016, "Estabelece critérios e procedimentos para
107 a autorização de instalações provisórias na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três
108 Poderes e adjacências para fins de eventos temporários ". Segundo o orador, esta Portaria não
109 trata do patrimônio, mas sim do uso das vias referentes aos locais mencionados. Ao fim da
110 apresentação, o Conselheiro Leonardo Mundim ressaltou que a Esplanada dos Ministérios
111 deve ser preservada, tanto sob o ponto de vista de historicidade e bem cultural como também
112 como uma veia arterial importantíssima para o Distrito Federal. Portanto, disse concordar com
113 a intenção da Portaria do IPHAN. Seguiu, então, o Conselheiro Leonardo Mundim
114 observando que após uma avaliação da Comissão de Direito Imobiliário c Urbanístico da
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115 OABIDF sobre todos os aspectos aqui apresentados, chegou-se às seguintes conclusões: i) A
116 Portaria 314/1992-IPHAN e o Decreto n° 10.829/1987 têm. no âmbito do DF. natureza
117 constitucional e, em razâo disso. os debates e as normas a serem inseridas na Lei
118 Complementar Distrital que tratará do PPCUB não poderão alterar os ditames dos referidos
119 normativos. em sua redação que era vigente ao tempo da edição da Emenda à LODI' nO
120 12/1996; ii) As eventuais alteraçiies ou inol"llçiies promovidas na Portaria 314/1992-IPHAN
121 pelas Portarias 166/2016 e 184/2016-IPHAN não têm força de nornm constitucional no
122 âmbito do Distrito I'ederal. Isso não impede, porém. que as referidas Portarias 166/2016 e
123 184/2016-IPHAN tenham elicácia e aplicabilidade. mas apenas naquilo que estcja inserido
124 nas atribuições do IPI-IAN sobre tombamento e patrimônio cultural; iii) As atribuiç(Jes do
125 IPHAN sobre tombamento e patrimônio cultural, como consta inclusive dos "Considerandos"
126 da própria Portaria 166/2016. são aquelas atinentes à "preservaçao. /iscalizaçào.
127 monitoramento e processos de gestào"; iv) Deste modo, qualquer imersão, por parte do
128 IPHAN, em assuntos considerados de "interesse local" (incluindo. mas não se limitando a:
129 "ordenamento territorial, planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupaçao do
130 solo urbano "), que transbordem as atribuições especificas do órgão listadas no item 3 acima.
131 não restringe e nem limita a rediscussão does) tema(s) no âmbito da Lei Complementar
132 Distrital que tratará do PPCUB; v) A perquirição e a eventual constatação de imersão
133 equivoeada pelo órgão federal sobre a competência municipal atribuída ao Distrito Federal
134 são tarefas que cabem ao próprio Distrito Federal. ao longo do processo de elaboração do
135 anteprojeto de PPCUB, tendo em vista os arts. 30, inc. I c/c 32. SI ° da Constituição Fcdcral dc
136 1988. Em seguida passou-se para manifestação da Plenária: I) O Conselheiro I'rancisco das
137 Chagas Leitão agradeceu a contribuição opinativa da OAB e enfatizou quc sc trata de um
138 processo que está sendo construído coletivamente entre as instituições do Governo do Distrito
139 Federal e IPHAN. Lembrou, também. que parte da Portaria 184/2016 do IPHAN foi
140 integrante do Projeto de Lei Complementar do PPCUB, que havia sido remetido à Cámara
141 Legislativa. O Conselheiro ressaltou que se deve buscar convergências entre os diversos entes
142 do Governo que atuam no objeto da preservação da cidade. O Secretário. Thiago Teixeira de
143 Andrade, lembrou que a discricionariedade da preservação está nas mãos do IPIIAN e das
144 Administrações Regionais e. normalmente, tem uma polarização. administração regional para
145 uma série de motivos é até a promotora ou a incentivadora do evento e o IPI-IAN é o
146 liceneiadof. A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos disse preocupar-se. a Portaria
147 184/2016 do IPHAN é mais permissiva do que o PPCUB. O Secretário Thiago Teixeira de
148 Andrade concordou com a posição da Conselheira. 3) A Senhora Lidia Adjuto Botelho
149 informou que Portaria 184/2016 do IPHAN não foi objeto de discussão com o Grupo
150 Executivo do Grupo de Trabalho da Cooperação Técnica. Entretanto, o IPHAN se utilizou de
151 estudos anteriores que já haviam sido feitos pelo GDF. E o que está na Portaria rellete o que
152 estava na primeira versão do PPCUB. com base em estudos feitos em govemos anteriores.
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153 cuja proposta de regulamentação foi encaminhada ao IPIlAN para avaliação, e que não teve
154 continuidade à époea. Na atual gestão, o IPHAN-DF fez uma avaliação da proposta que se
155 encontrava naquele órgão, ajustando-a e editou a Portaria 184/2016. Disse, também, que
156 quando foi feita a revisão da proposta do PPCUB (PLC 78/2013), pelo Grupo de Trabalho
157 lnterinstitucionaI. em 2014, nesta versão do Projeto de Lei Complementar as regras propostas
158 para a utilização de eventos temporários no EMO foram mais restritivas. 4) O Conselheiro
159 José Carlos Cordova Coutinho elogiou o trabalho do Conselheiro Leonardo Mundim, e
160 lembrou que a primeira iniciativa havida no sentido da proteção de Brasília, como patrimônio,
161 foi no IBPC - Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, quando era dirigido por Aloísio
162 Magalhães, que criou um Grupo de Trabalho com a finalidade de proteger todo o Distrito
163 Federal. Esse trabalho será registrado em livro, cujo lançamento será no próximo dia 29 de
164 julho de 20 I6, pelo IPHAN. Lembrou que o primeiro tombamento que houve em Brasília foi
165 pelo GDF, pelo então Governador José Apareeido, que encomendou ao Arquiteto e crítico de
166 arte, Ítalo Campoliorito, um documento, que depois foi regulado pela Portaria 3 J 4, e que foi
167 levado a UNESCO. E, foi a UNESCO quem solicitou ao Governo Federal uma providência
168 nacional no sentido de proteger a cidade para que ela pudesse ser reconhecida como
169 patrimônio cultural da humanidade. A partir daí que se estabeleceram bipolaridades entre o
170 GDF e o IPHAN, mas no sentido de parceria e não de disputas, segundo o Conselheiro. 5) O
171 Secretário, Thiago de Andrade, observou que as informações trazidas pelo Conselheiro
172 Leonardo Mundim foram bastante elucidativas nos aspectos jurídicos e jurisprudenciais e
173 agradeceu o trabalho da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB/DF. Seguiu
174 os trabalhos, com a apresentação do Subitem 1.5. Apresentação da proposta para discussão da
175 metodologia de trabalho da Câmara Técnica do PPCUB: O Secretário, Thiago de Andrade,
176 informou que a Coordenação de Preservação elaborou uma proposta de metodologia de
177 trabalho, e informou que a ideia é que a Câmara Técniea do PPCUB se divida em dois
178 subgrupos, cujos trabalhos, depois, passarão pela CTPPCUB, como instância revisora e de
179 maior debate. E para orientar esses dois subgrupos, o Secretário da SEGETH propôs que
180 houvesse discussões orientadas com base em perguntas e respostas de temas específicos, de
181 aeordo com a metodologia de trabalho de cada subgrupo: Os temas-chave para discussão nos
182 Subgrupos seriam: a) Tema I: Conceitos e espacialização das Escalas Urbanas no território do
183 Conjunto Urbanístico de Brasília e Graus de Valor Patrimonial. b) Tema 2: Instrumentos de
184 Controle Urbanístico e de Uso e Ocupação do Solo; e Dispositivos de Controle Urbanístico.
185 c) Tema 3: Planilhas dc Parâmetros Urbanísticos e de Preservação - PURP: d) Tema 4: Áreas
186 a serem desafetadas para criação/regularização de lotes; e) Tema 5: Dirctrizes para
187 intervençõcs relativas a paisagem urbana, urbanização, mobilidade e transportes e sistema
188 viário; I) Tema 6: Planos, Programas e Projetos Prioritários; g) Tema 7: Estrutura
189 Institucional de Planejamento c Gcstão do CUB; Após as discussôes dos temas, seguirá a
190 seguinte demanda de trabalho: Consolidação da redação da minuta do anteprojeto de lei do
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191 PPCUB; Elaboração do Documento Técnico; Audiência Pública - Preparação: Audiência
192 Pública - Realização; Apresentação do anteprojeto de lei para o CCPPTM; Apresentação do
193 anteprojeto de lei para o CONPLAN: Incorporação das contribuições; Elaboração e envio do
194 Relatório Final dos Trabalhos do GT e CT CCPPTM: Redação Final do Anteprojeto de Lei e
195 Anexos - Mapas e Planilhas; Elaboração de Nota Técnica e Exposição de Motivos; Envio do
196 Anteprojeto de Lei do PPCUB e Exposição de Motivos ao Gabinete do Governador para
197 envio à CLDF. Seguiu manifestação da Plenária: I) O Conselheiro Francisco das Chagas
198 Leitão questionou como será alimentado o processo de discussão dos temas que embasarão a
199 redação do PPCUB. Sugeriu que especialistas analisem os assuntos que serão tratados no
200 processo, e a partir disso qualificar melhor os debates. O Secretário, Thiago de Andrade,
201 informou que as divergências já foram abordadas no CCPPTM. E concordou em que
202 especialistas apresentem propostas com mais substâncias. Disse que os assuntos apresentados
203 acima serão tratados em duas reuniões do CTPPCUB, o que quer dizer que as discussões não
204 se esgotarão, podendo entrar em um debate maior. Mas a decisão sobre a metodologia se
205 tomar a partir das discussões das escalas é urgente, porque senão não terá PPCUB. O
206 Secretário disse defender um debate de caráter mais estético em que as escalas devam ser
207 ampliadas como orientadoras da leitura do território, estabelecendo diretrizes para as
208 intervenções. O Conselheiro Francisco das Chagas Leitão sugeriu que todo o trabalho do
209 CTPPCUB seja transformado em um produto que venha compor a memória técnica dos
210 trabalhos, para que todos possam acompanhar a evolução da abordagem sobre as escalas e se
211 posicionar. A Senhora Lídia Adjuto Botelho explicou que a proposição de estudos sobre as
. 212 escalas, que está no PPCUB, começou em 2013, e já havia estudos feitos conduzidos pela
213 Diretoria de Preservação, integrante da estrutura da Secretaria à époea. [nfornl0u quc os
214 estudos que subsidiaram as proposições da minuta de Projeto de Lei Complementar do
215 PPCUB estão disponíveis no site da SEGETH, no portal do PPCUB. O Conselheiro Francisco
216 das Chagas Leitão sugeriu que esses estudos sejam compilados em material sintético e
217 acessível aos interessados para que, a partir deles, as pessoas possam se posicionar com
218 insumos para os subgrupos trabalharem. 2) A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos disse se
219 preocupar com o tempo curto para realização dos trabalhos. E solicitou esclarecimentos sobre
220 as intenções dos princípios de trabalho. Lembrou que um terço do Projeto de Lei do PPCUB
221 trata da parte conceitual e de abordagens principiológicas. Outra questão levantada pela
222 Conselheira foi a necessidade, segundo ela, de se definir se esses princípios e intenções estão
223 consensuados nesse novo Grupo de Trabalho, com o objetivo de enxugar tanto o Projeto de
224 Lei como as planilhas. O Secretário, Thiago de Andrade, esclareceu que o prazo para a
225 execução dos trabalhos é orientativo apenas, posto que o debate do PPCUB é mais complexo.
226 mas há a expectativa de se terminar o PPCUB ainda em 2016. no entanto, nada será
227 atropelado em detrimento de projetos políticos. Disse que as decisões tomadas no PPCUB
228 serão referendadas ou revisadas, e os princípios podem ser enxugados. Após análise, foi
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229 aprovada a ideia da eonstituição dos dois Subgrupos de Trabalho do I'PCUB, que ficaram
230 assim compostos: Tema I - Conceitos e espacialização das Escalas Urbanas no território do
231 CUB e Graus de Valor Patrimonial - Conselheira Romina Fam Capparelli (Movimentos
232 Urbanistas por Brasília), Ricardo Trevisan (UnB) (a confirmar) e Renata I'lorentino de Farias
233 (Associação Civil Rodas da Paz). Tema 2: Instrumentos de Controle Urbanístico, de Uso e
234 Ocupação do Solo; e Dispositivos de Controle Urbanístico - Francisco das Chagas Leitão
235 (Agelis), Janaina Domingos Vieira (Sociedade Civil), João Gilberto de Carvalho Accioly
236 (Sinduscon/DF), Leonardo Mundim Moraes Oliveira (OABIDF), Rogério Markiewicz
237 (AdemilDF). Tema 3: Planilhas de Parâmetros Urbanísticos e de Preservação - PURP e
238 Tabela de Atividades do PPCUB - Para tratar do Tema 3, foi delinido que serão instituídos
239 dois Subgrupos de Trabalho compostos por quatro Conselheiros cada, retirados dos subgrupos
240 acima. Observa-se que os Subgrupos de Trabalho estão abertos a receber outros integrantes
241 que não apenas os nominados acima. A Senhora Lídia Adjuto Botelho informou que o Grupo
242 de Trabalho Executivo, composto pelos técnicos da SEGETH, participará, também, do
243 trabalho dos Subgrupos. Item 2. Assuntos Gerais: A próxima reunião da CTPPCUB
244 acontecerá no dia 28 de julho de 2016, no período da tarde. A Conselheira Vera Lúcia
245 Ferreira Ramos justificou sua ausência nessa reunião, por já ter agendado outros
246 compromissos fora de Brasília. O Secretário Thiago de Andrade e a Senhora Lídia Adjuto
247 Botelho também justilicaram a ausência na próxima reunião da Câmara Técnica do I'PCUB
248 por estarem em período de férias. Item 3. Encerramento: Sem mais, o Secretário de Estado da
249 Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Senhor Thiago Teixeira de
250 Andrade, encerrou os trabalhos, agradecendo a participação e colaboração de todos.

~~í)~WoTL
LÍDIA ADJU ;-JiOTELHO
DlPRE/CO ES/SUPLAN

;E EIRA~ANDI~
Secrc ário de Estado .

VICENTE CORREIA A NETO
Subsecretário da SUPLAN

VER~~(~lMARSKI
DIPRE/COPRES/SUPLAN
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