
comprovem a origem e destinação dos resíduos, ou que certifique a regularidade
do ponto de seu descarte, aplicar-se-á a legislação específica de regência.
Art. 2° O responsável pelo acondicionamento, coleta, transporte e disposição dos
resíduos indiferenciados clandestinos, conforme determinam a Lei nº 5.610/2016,
e seu regulamento, estão sujeitos de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo
das sanções civis e penais cabíveis, às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa diária imposta à infração continuada, até que esta cesse, limitada a R$
2.465,70 por dia;
III - Multa simples de até R$ 24.657,01, por infração;
IV - Apreensão de bens, equipamentos e veículos utilizados no cometimento da
infração;
Art. 3° Ato interno regulará os fluxogramas de trabalho e modelos de autos a
serem observados pela autoridade fiscalizadora.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 42, DE 13 DE MAIO DE 2021
A SECRETÁRIA EXECUTIVA, DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das competências delegadas na Portaria nº 59, de 05 de
outubro de 2020, publicada no DODF nº 191, de 07 de outubro de 2020, alterada pela
Portaria nº 84, de 19 de novembro de 2020, publicada no DODF nº 221, de 24 de
novembro de 2020, e, considerando o Decreto nº 40.698, de 07 de maio de 2020, e o
disposto nos artigos 211, 212 e 229 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de
2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar o prazo da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instaurado
por meio da Portaria nº 65, de 20 de outubro de 2020, prorrogada pela Portaria 90 de 17 de
dezembro de 2020 e Portaria 26 de 17 de março de 2021, para dar continuidade à apuração
dos fatos constantes do processo 04011.00000770/2019-93 e também, proceder ao exame
de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados no curso de
seus trabalhos e que guardem conexão com as apurações.
Art. 2º Reconduzir a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar já designada por
meio da Portaria nº 65, de 20 de outubro de 2020, para dar prosseguimento à averiguação
das ocorrências constantes no processo supracitado, relatando os fatos identificados.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos, conforme disposto
no art. 217, § 1º, da Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VANDERCY ANTONIA DE CAMARGOS

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 14 de maio de 2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, considerando a instrução constante
do processo 00150-00005824/2020-03, considerando a Suspensão de Liminar e Sentença nº
2924/DF (2021/0122886-8), por meio do qual o juízo decide pelo deferimento do “pedido
para sustar os efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 705849-
85.2020.8.07.0018, do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o seu
trânsito em julgado”, resolve: TORNAR SEM EFEITO a publicação do Despacho de 29 de
março de 2021, publicado no DODF nº 61, de 31 de março de 2020, página 20.

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM VISTAS À APRECIAÇÃO E APRECIAÇÃO
DA MINUTA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR - EIXO MONUMENTAL

OESTE DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA, NA REGIÃO
ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO – RA I

Às quatorze horas do dia vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, em
cumprimento ao contido no art. 2º do Decreto nº 41.841 de 26 de fevereiro do ano de dois
mil e vinte um, de forma híbrida, em sessão pública virtual e presencial, foi iniciada a
Audiência Pública com vistas à apreciação e discussão da Minuta do Projeto de Lei
Complementar, que define os critérios de parcelamento do solo e os parâmetros de uso e
ocupação dos lotes a serem criados no Eixo Monumental Oeste do Conjunto Urbanístico
de Brasília, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I pelo Secretário de Estado da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH, senhor

Mateus Leandro de Oliveira. Preliminarmente, a senhora Eliete Góes, Assessoria Técnica
de Órgãos Colegiados (ASCOL/SEDUH), informou que o aviso de convocação foi objeto
de publicação no Diário Oficial Do Distrito Federal Nº 58 e nº 68, bem como em Jornal de
grande circulação nos dias 26 de março e 13 de abril corrente, respectivamente, em
cumprimento ao que dispõe a Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013. Que a coordenação
dos trabalhos foi realizada pela Subsecretaria do Conjunto Urbanístico SCUB/SEDUH,
representada neste ato pela Subsecretária Izabel Borges e pela Subsecretaria de Política e
Planejamento Urbano SUPLAN/SEDUH. Na presidência dos trabalhos, registrou a
presença da Secretária Executiva da SEDUH, senhora Giselle Moll Mascarenhas e do
Secretário de Estado da SEDUH, senhor Mateus Leandro de Oliveira. Destacou que o
regulamento de inteiro teor foi publicado juntamente com os avisos de convocação, e de
forma sucinta destacou os principais aspectos norteadores da Audiência Pública, sendo
esta de caráter consultivo e com objetivo debater e recolher contribuições da comunidade.
Informou a ordem da condução: 1. Abertura dos trabalhos; 2. Apresentação Técnica; 3.
Exposição resumida do conteúdo da proposta, pela Equipe Técnica; 4. Respostas às
perguntas realizadas via chat; e por último, o encerramento. Para abertura dos trabalhos, o
Secretário Mateus Leandro de Oliveira cumprimentou os presentes e informou que a
Audiência Pública tem como objetivo apresentar o Projeto de Lei Complementar de
iniciativa do Poder Executivo do Distrito Federal, representado neste evento pela
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, com vistas a definir
critérios para completar o Circuito Cultural do Eixo Monumental Oeste, que vai desde a
Praça do Cruzeiro até a Estrada Parque Indústria e Abastecimento - EPIA. A Secretária
Executiva, Giselle Moll Mascarenhas também agradeceu a presença de todos e citou que o
Projeto de Lei Complementar do Eixo Monumental Oeste do Conjunto Urbanístico de
Brasília surgiu a partir de diretrizes da Portaria nº 166/2016 do Iphan, que definiu a
complementação do parcelamento no Eixo Monumental. Serão criados cinco lotes, sendo
que haverá o deslocamento do lote inicialmente destinado ao Arquivo Público de Brasília,
uma vez que o lote atualmente criado se encontra muito próximo à Praça do Cruzeiro. E se
ali permanecesse, a construção comprometeria a visão do pôr-do-sol, que já se tornou
tradição e patrimônio imaterial de Brasília, quando as pessoas se reúnem ao final da tarde
para contemplação do pôr-do-sol e céu da cidade. Seguindo, passou aos Itens 2.
Apresentação técnica e 3. Exposição resumida do conteúdo da proposta pela equipe
técnica. A Subsecretária Izabel Borges cumprimentou os presentes e disse tratar-se de um
projeto importante para Brasília e que o mesmo já vem sendo discutido há bastante tempo
e para o qual há diretrizes de parcelamento desde a Portaria nº 166/2016 do Iphan. Em
seguida franqueou a palavra a senhora Raquel Roland, Diretora de Gestão do Conjunto
Urbanístico de Brasília, de modo a proceder a apresentação técnica. Informou que o
Projeto de Lei objetiva estabelecer critérios para o parcelamento e parâmetros de uso e
ocupação do solo do Eixo Monumental Oeste. Disse que há muito tempo se prevê a
elaboração desse projeto e já houve sucessivas demandas para utilização da área em
questão, evidenciando a necessidade de planejamento da ocupação e definição do que se
quer para a área. Informou que em 2006, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano
do Distrito Federal - CONPLAN recomendou um projeto de parcelamento da área entre a
Catedral Rainha da Paz e o Memorial JK. A oradora fez um breve histórico do
desenvolvimento da área, informando que na proposta vencedora do concurso para a
construção da Nova Capital do Brasil, a Praça do Buriti, muito próxima da EPIA e a
porção tratada nesta Audiência Pública não existia na planta original do concurso. Ela
surgiu de uma recomendação do júri da época, para que a cidade ficasse mais para perto
do Lago Paranoá, acontecendo, assim, a extensão do Eixo Monumental. Logo, o Eixo
Monumental Oeste existe devido a essa recomendação do júri relativa ao deslocamento da
implantação de Brasília. Mais tarde, com o Decreto de Tombamento da cidade, fica
definido que a Escala Monumental está configurada desde a Praça dos Três Poderes até a
Praça do Buriti mesmo. Em 2016, a Portaria nº 166/2016 do Iphan consagrou a
possibilidade de parcelar apenas 10% da área do canteiro central do Eixo Monumental
Oeste, desde a Praça do Cruzeiro até a EPIA. Recentemente o Grupo Técnico Executivo –
GTE para a gestão do Conjunto Urbanístico de Brasília, em acordo entre Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e Governo do Distrito Federal - GDF,
recomendou que a SEDUH planejasse a ocupação da área, por meio de um projeto de
parcelamento global e estabelecesse o que se quer para o trecho do Eixo Monumental.
Para tanto, a SEDUH fez alguns estudos e elaborou a primeira versão da proposta de
Projeto de Lei Complementar. Em seguida, o IPHAN fez um parecer recomendando
alterações, as quais foram atendidas. E uma segunda proposta então foi feita pela SEDUH
e aprovada pelo Parecer Técnico nº 36 de 2021, resultando na proposta apresentada hoje.
A oradora seguiu apresentando detalhes do Projeto de Lei, que estabelece critérios
urbanísticos do parcelamento do solo e define os parâmetros dos lotes, para os quais as
atividades permitidas são exclusivamente de equipamentos de caráter cultural e de uso
público. Os projetos serão contratados por meio de concurso público e devem ser
submetidos a aprovação prévia dos órgãos distritais e federais de preservação e pelo
Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN. O
Secretário Mateus Leandro de Oliveira parabenizou a todos os envolvidos no projeto e
agradeceu à Secretaria de Cultura e ao IPHAN, sem os quais não seria possível a
apresentação dessa proposta, segundo sua fala. Em seguida, registrou a presença de
representantes do IPHAN e da Secretaria de Cultura nesta Audiência Púbica. Seguindo,
passou ao Item 4. Respostas às perguntas realizadas via chat, plataforma virtual e
presencial: 1) O senhor Adalberto Cícero (manifestação virtual) informou que já
participou de outros eventos onde se tratou a respeito da edificação do Arquivo Público.
Porém, quando foi usado o termo ‘desconstituído’ não ficou claro se o lote onde o
Arquivo Público seria instalado seria reduzido, deslocado ou eliminado. Em sendo
deslocado, qual seria o local de destino do Arquivo Público? O orador perguntou. Ao que
a senhora Raquel Roland informou onde ficaria o novo lote e que, para que todos os lotes
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tenham a mesma dimensão, o lote do Arquivo Público teve sua área reduzida, apesar de o
Projeto de Lei não definir uma redução para o lote do Arquivo Público, isso seria uma
consequência de cálculos para que todos os cinco lotes fiquem com a mesma dimensão. O
Secretário Mateus Leandro de Oliveira informou que há a necessidade de redefinição do
tamanho dos lotes, mas não se trata de desconstituição do lote do Arquivo Público e sim
da constituição de cinco novos lotes. Na prática é como se o lote junto à Praça do
Cruzeiro estivesse sendo remanejado mais para a parte de baixo do Eixo, porque uma
edificação ali não seria possível por conta da sua proximidade com a Praça do Cruzeiro.
No entanto, por haver algum tipo de mudança nas dimensões do lote, é preciso chamar de
“desconstituição” 2) A senhora Karina Galvão (manifestação virtual), questionou a falta
de preservação e manutenção da parte cultural já construída no Eixo Monumental,
mencionado o Teatro Nacional, a Biblioteca Nacional e a conservação de espaços verdes.
Ao que o Secretário Mateus Leandro de Oliveira respondeu que o projeto hoje
apresentado visa trazer mais equipamentos culturais para a região, posto que todo o Eixo
Monumental tem a vocação de equipamentos culturais. Disse que o que está sendo
apresentado hoje são definições de parâmetros para futura instalação de equipamentos
públicos culturais e que nesse momento não há necessidade de um licenciamento
ambiental, mas no momento em que os projetos forem aprovados haverá a necessidade de
uma avaliação pelo Instituto Brasília Ambiental - IBRAM quanto a eventual supressão de
espécies arbóreas existentes no lote, com a eventual necessidade de compensações
florestais e ambientais. Lembrou que a área definida para os lotes é de 10% de todo Eixo
Monumental Oeste e desses 10%, só metade poderá ser ocupada, ou seja, construção será
de 5% de todo o Eixo Monumental Oeste. Com relação aos equipamentos culturais já
existentes, disse que o importante é ter a visão de longo prazo e que na atual gestão, o
Governo tem trabalhado arduamente para colocar em funcionamento todos os
equipamentos culturais já existentes na cidade que, ao longo de anos, sofreram com o
abandono, a exemplo do Museu de Artes de Brasília - MAB, fechado há muitos anos e
acabou de ser reaberto, e a Casa de Chá, em funcionamento há cerca de um ano. A
senhora Karina Galvão sugeriu a retirada do terreno próximo à Praça do Cruzeiro,
propondo que fiquem apenas quatro terrenos e não cinco. O Secretário Mateus Leandro de
Oliveira disse que a sugestão será devidamente analisada pela equipe responsável. 3) O
senhor Antônio Menezes Júnior (manifestação virtual) demostrou surpresa e empolgação
com as obras propostas para o Eixo Monumental Oeste. Em seguida fez duas colocações,
segundo ele, objetivas e significativas: i) que o Arquivo Público fosse deslocado para o
Setor de Administração Municipal, por considerar o Arquivo Público um espaço
importante para a Administração Pública e para a sociedade. E não trazer o Arquivo
Público para o Eixo Monumental seria uma atitude mais conservadora e daria
oportunidade para novas ocupações com caráter mais cultural para o Eixo. A Praça do
Cruzeiro é um território quase sagrado, porque foi feito pelo uso popular, disse ele. ii)
Propôs definir para toda a poligonal áreas edificantes e não edificantes. E que a Praça do
Cruzeiro até perto do retorno seria uma área não edificante ou edificável para pequenos
equipamentos, em caso de ocupação para lazer. A Secretária Executiva Giselle Moll
Mascarenhas lembrou que o Eixo Monumental sempre teve demandas de ocupação, mas o
único lote criado realmente foi o do Arquivo Público, e para este não houve polêmica,
pela importância do mesmo para o Distrito Federal, e pela necessidade de uma edificação
compatível com os tesouros que ele guarda sobre a memória de Brasília. A Secretária-
Executiva da SEDUH considerou que o Arquivo Público poderia sim figurar no Eixo
Monumental e que haveria uma valorização a mais desse patrimônio do DF. Disse
também que na planta original do lote escrito ‘Arquivo Público’, mas ele hoje não está na
carga do Arquivo Público e sim no estoque do patrimônio da Secretaria de Economia, que
é a secretaria que administra todos os próprios do Governo do Distrito Federal. Contundo,
se o Arquivo Público quiser manter um lote, ele poderá recorrer à Secretaria de Economia
e solicitar essa reserva. Com relação às demais sugestões do senhor Antônio Menezes
Júnior, as mesmas ficam contempladas porque o desenho mostrado do Eixo Monumental
é uma possibilidade, uma vez que o que está sendo apresentado hoje é o Projeto de Lei
com os parâmetros construtivos. Parâmetros esses que, uma vez delineados pela Portaria
nº 166/2016 do Iphan definidos por este e a SEDUH, há poucas possibilidades de criação
de lotes para a região. 4) O senhor Adalberto Cícero, Superintendente do Arquivo Público
do Distrito Federal (manifestação virtual), considerou que o Arquivo Público deve ficar
na Praça do Cruzeiro por alguns motivos, um deles é que o Arquivo Público passa por
uma transformação de aproximação com a população, e ali será um centro histórico
cultural importante, onde poderá ser oferecido para a população, muito em breve, com a
digitalização total do seu acervo, graças à parceria com a Secretaria de Economia e
Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, poderá oferecer para a
população exposições permanentes e temporárias, assim como exposições de cinema.
Para dirimir dúvidas se o Arquivo Público deve estar na Praça do Cruzeiro, o orador
convidou a todos para entrarem na página do Arquivo e verem uma exposição virtual
desenvolvida para o aniversário de Brasília, que fala exatamente sobre a Praça do
Cruzeiro e os 31 eventos que a praça abarcou e que são verdadeiras raridades para o DF.
Pôs-se firme na decisão, e solicitou, que o apropriado é que o Arquivo Público esteja na
Praça do Cruzeiro, onde foi predeterminado inicialmente para ficarem. A senhora Eliete
Góes informou que o Secretário de Estado da SEDUH, senhor Mateus Leandro de
Oliveira, por motivo de agenda, teve que se ausentar da sessão. Neste momento, a
Secretária-Executiva da SEDUH, senhora Giselle Moll Mascarenhas assumiu a
presidência dos trabalhos, e a Subsecretária da SCUB/SEDUH, senhora Isabel Borges,
passou a compor a mesa de trabalhos. A senhora Raquel Roland informou que se o lote do
Arquivo Público viesse a ser construído exatamente no local indicado anteriormente
haveria prejuízo na utilização da Praça do Cruzeiro e poderia prejudicar a apropriação da
população pelo espaço, que foi eleito por ela por conta da belíssima vista do pôr-do-sol no
local e já consagrado pelo uso popular. Logo, a decisão de mover o lote um pouco mais

para longe foi adequada, mesmo ele podendo continuar sendo o mais próximo da Praça
do Cruzeiro, mas não tão próximo a ponto de sua edificação prejudicar a visão e gerar
efeito negativo na população, ferindo o patrimônio imaterial que a população adotou. A
Secretária Executiva Giselle Moll Mascarenhas informou que foram feitos estudos de
topografia no local, e a Praça do Cruzeiro é o ponto topográfico mais alto de Brasília.
Esses estudos foram feitos para avaliar qual a altura máxima de construção nesses lotes.
E se fossem construídas edificações de 9m de altura, cobririam completamente o
horizonte. Por isso a decisão de afastar um pouco o lote. E não precisa ser
necessariamente o lote perto da Praça. O Arquivo Público poderá escolher qualquer um
dos lotes para ocupar, seja o mais próximo da Praça do Cruzeiro ou outro mais distante.
Sobre esta fala, o senhor Antônio Menezes Júnior (manifestação virtual) informou que
apenas se contrapôs à questão de o Arquivo Público não estar nos lotes Eixo
Monumental que foram pré-disponibilizados a ele. Concordou em não estar no lote
originalmente destinado ao Arquivo, porque realmente o pôr-do-sol é um patrimônio
imaterial da cidade e ele não pretende prejudicar a visão do pôr-do-sol, mas se
orgulhará em estar em qualquer um dos lotes na Praça do Cruzeiro, tendo em vista o
formato de trabalho que o Arquivo espera propor para a população. 5) A senhora
Karina Galvão (manifestação virtual) disse preocupar-se com um possível prejuízo ao
espaço da Praça do Cruzeiro utilizado para as pessoas contemplarem o pôr-do-sol,
como congestionamento de carros e estacionamentos. Segundo ela, o local deveria ser
uma área de preservação ambiental com um gigantesco bosque onde as pessoas
pudessem desfrutar do patrimônio imaterial e natural, sem edificação alguma. Ao que a
Secretária Executiva Giselle Moll Mascarenhas disse que essas preocupações são muito
importantes e são também as mesmas da SEDUH, e por ser Brasília uma cidade muito
importante para os brasilienses e para o Brasil, ela está sendo muito bem cuidada por
toda a equipe da SEDUH e pela Subsecretaria do Conjunto Urbano de Brasília. Item 5.
Encerramento: Por não haver mais inscritos, a palavra foi passada à Subsecretária
Izabel Borges, que agradeceu as contribuições recebidas, considerando ser gratificante
ouvir a sociedade. E o papel da sociedade é buscar uma cidade que atenda a todos, na
medida do possível, e para a realização de um projeto como o apresentado, todas as
visões e demandas serão analisadas, segundo a oradora. A área em questão é uma área
bastante cobiçada, e já houve muitas solicitações de parcelamento para ocupar toda
aquela extensão, disse ela. Até que houve a decisão de só se permitir no máximo 10%
do seu uso. Por isso, a importância desse projeto de ocupação do pedaço de terra que
está sendo proposto. A oradora agradeceu a todos pela participação e interesse pelo
projeto de parcelamento em questão. A senhora Raquel Roland também agradeceu a
participação de todos, e registrou sua emoção com a fala do Superintendente do
Arquivo Público, dizendo-se ansiosa para ver o Arquivo Público edificado e poder
visita-lo e conhecer todos os tesouros históricos de Brasília. A Secretária Executiva
Giselle Moll Mascarenhas agradeceu a presença de todos que acompanharam este
evento por todos os meios disponibilizados, presencial e virtual. Lembrou que Brasília
tem 61 anos e ainda está em formação ainda. E para isso, é importante ajustar o seu
desenvolvimento da melhor forma possível, de maneira que os novos edifícios sejam
construídos ordenadamente, planejada e com muito cuidado com relação à paisagem
urbana. Lembrou que não há previsão de construção dos edifícios que foram tratados
hoje, e que os mesmos passarão por concurso público e depois aprovados pelo IPHAN
e pelos órgãos de patrimônio. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a Secretária
Executiva da SEDUH, senhora Giselle Moll Mascarenhas deu por encerrada a
audiência pública que tratou da Apreciação da Minuta do Projeto de Lei Complementar
- Eixo Monumental Oeste do Conjunto Urbanístico de Brasília, na Região
Administrativa do Plano Piloto – RA I, agradecendo a presença de todos e informou
que o vídeo e ata deste evento estarão disponíveis na página eletrônica da Secretaria:
www.seduh.df.gov.br. MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH; GISELLE MOLL
MASCARENHAS, Secretária Executiva de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal – SEDUH; IZABEL BORGES, Subsecretária do Conjunto Urbanístico
de Brasília - SCUB/SEDUH; RAQUEL ROLAND, Diretora de Gestão da Subsecretaria
do Conjunto Urbanístico de Brasília Área 1 – DIGEB I/COGEB/SCUB/SEDUH.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 

DECISÃO Nº 14, DE 12 DE MAIO DE 2021

O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, por meio de

seu Presidente, Sr. CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, nos termos da Lei nº 3.984,

de 28 de maio de 2007, dá publicidade – conforme preconiza a Resolução CONAMA nº

237/1997 - à decisão de INDEFERIR o pedido de Licença Prévia e Licença de Instalação

requerido pelo CONDOMÍNIO GREEN TOWERS BRASÍLIA, registrada sob o CNPJ nº

20.307.796/0001-37, para a atividade de Sistema de armazenamento de combustível para

uso em geradores de energia, localizado no Setor de Autarquia Norte, Quadra 05, lote B,

Asa Norte, Brasília-DF, referente ao processo de licenciamento ambiental nº 00391-

00012370/2018-34, nos termos do Parecer Técnico nº 656/2021 -

IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

Presidente
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