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Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 09 de junho de 2021.

À DILAM I, 

 

Na data do dia 29 de maio de 2021, foi realizada a audiência pública virtual do
empreendimento CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL ETAPA A. 

Conforme previsto no Regulamento IBRAM/PRESI/SULAM (60793161), independente de
ter par cipado ou não da transmissão ao vivo da audiência pública, qualquer cidadão poderá, no prazo
máximo de até 10 (dez) dias, contados da data de realização da audiência pública, encaminhar suas
contribuições, ques onamentos ou solicitar a anexação de documentação pelo email:
sulam@ibram.df.gov.br, onde serão posteriormente respondidas e incluídas na Ata completa que será
publicada em até 30 (dias) após a data de realização da audiência pública. 

Nesse sen do, foi recebido o E-mail (63557887), com o anexo que encaminha os
questionamentos do cidadão. (Mensagem AUDIENCIA PÚBLICA (63558274))

Assim, considerando os ques onamentos apresentados, encaminhamos os autos à
DILAM I para que encaminhe manifestação em resposta aos questionamentos apresentados.  

Informa-se que a manifestação deve ser encaminhada até o dia 21/06/2021, para que
possa ser anexada a ata completa que será publicada em até 30 (dias) após a data de realização da
audiência pública. 

 

Atenciosamente, 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS PAIM TERRA - Matr.0184072-X,
Chefe da Assessoria Técnica de Licenciamento, em 09/06/2021, às 15:39, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 63558524 código CRC= A0E054B3.
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