
FEIRAS 

Tipo Numero Remetente Destinatario EmendalAssuntoN° 

Secretaria de lnplantacao de parada de onibus Feira Feira Importados-
IND 138412003 GAB 19 

Transportes Importados de Taguatinga Taguatinga 
1 

Sugere a lmplentacao definitiva da 
IND 3959/2005 GAB 19 GDF Feira - Guara 2 Feira de Artesanato da QE 38. 

llurninacao no estacionamento da 
Presidente

IND 5250/2006 GAB 19 FEIBOX - Plstao Sui, na Regiao Feibox
CEB.

3 Administrativa de Taguatinga, RA III. 
Regularizagao das pendencies dos Feira dos 

IND 6144/2006 GAB 19 GDF comerciantes da Feira dos Importados Importados ., da CNM 02. Cellandla 
"""-

Relagao de Benfeitorias para Feira Importados -Oficio 283/2006 GAB 19 Subadministra 
a Feira dos Importados. Taguatinga

gao Regional 
Taguatinga-Sul5 

Regularizagao das pendencies Feira dos 
-Offcio 303/2006 GAB 19 Administracao dos comerciantes da Feira dos Importados 

6 de Ceilandia Importados da Ceilandla Norte Ceilandia 
Regularizagao das pendsnclas dos Feira dos 

Oficio 304/2006 GAB 19 comerciantes da Feira dos Importados Importados 
SEFAU7 da Ceilandla Norte. Ceilandia 

Dernarcacao e pintura do 
Feira do Produtor-

Oflcio 365/2004 GAB 19 DETRAN estacionamento que fica 
Ceilandia8 na Feira do Produtor de Ceilandia. 

Conceder area para instalacao da 
Associacao

Oficio 240/2005 GAB 19 Admlnlstracao Feira - Guara 
Habitacional dos Feirantes da Feira da 

do Guara 
QE 38/42 

Jose Sobrinho 
Envio de verbas para a realizacao da Oficio 282/2006 GAB 19 Barros Facita

FACITA10 pres (Acit) 



INDICA<;AO N° 1384, DE 2003 
(Do Sr. Deputado Brunelli) 

Sugere ao Senhor Secretario de Estado de 
Transporte do Distrito Federal a implantacao 
de parada de onibus para atender a Feira dos 
Importados de Taguatinga - RA III. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 do seu Regimento 
Intemo, sugere ao Senhor Secretario de Estado de Transporte do DistritoFederal a 
implantacao de parada de onibus para atender a Feira dos Importados de Taguatinga - RA III. 

JUSTIFICA<;AO 

A implantacao de uma parada de onibus na Avenida Elmo. Serejo, nas proximidades 
da Feira dos Importados, ede suma importancia para trazer aquela comunidade e feirantes 
mais qualidade de vida e conforto, alem de fomentar a economia local. 

o trajeto para a parada de onibus mais proximo e longo, fazendo com que os usuaries 
desse sistema de transporte, muitas vezes, nao cheguem a tempo na parada e tambem sofram 
em tempo de chuva. 

Por tim, a Camara Legislativa do Distrito Federal deve colaborar com 0 Govemo local 
no cumprimento de suas atribuicoes, bern como refletir os anseios da sociedade que esta Casa 
representa. 

Ante ao exposto, solicito providencias urgentes do Senhor Secretario de Estado de 
Transporte do Distrito Federal, requisitando aos Nobres Pares a aprovacao desta proposicao. 

Sala das Sessoes, em 10.09.2003 

BRUNELLI 
Deputado Distrital- PP 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - ••,;,"~C;;';'~= 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTAnO DI~TRITAL BRUNELLI' 

INDICACAO NQ 1110 395912005 

(Do Sr. Deputado Brunelli) 

Sugere ao Senhor Governador do 
Distrito Federal que ao encami nhar 
a esta Casa 0 Plano Diretor da 
Regiao Administrativa do Guara 
RA - X, implante deflnitlvamente a 
Feira de Artesanato da QE 38. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 
do seu Regimento Interno, sugere ao Senhor Governador do Distrito 
Federal que ao encaminhar a esta Casa 0 Plano Diretor da Regiao 
Administrativa do Guara  RA - X, implantedefinitivamente a Feira de 
Artesanato da QE 38.. 

JUSTIFICACAO 

A Lei Orqanica do Distrito Federal, ao tratar do assunto em tela, 
assim menciona: 

"Art. 52. Cabe ao Poder Executivo a admlnlstraeao 
dos bens do Distrito Federal, ressalvado it Camara 
Legislativa administrar aqueles u'tilizados em seus 
services e sob sua guarda. 
......................................................•...................................
 
Art. 321. Eatribuicao do Poder Executivo conduzir, no 
ambito do processo de planejamento do Dis'trito 
Federal, as bases de dlseussao e elaboracao dos 
pianos diretores de ordenamento territorial e locais, 
bem como sua lmplementacao, 
Paragrafo unlco, E garantida a partlclpacao popular 
nas fases de elaboracao, lrnplementaeao e avallaeao 
dos pianos diretores". 

Portanto, por se tratar de atrlbuicao do Poder Executivo, se faz 
necessario que ao e aminhar a esta Casa 0 Plano Diretor da Regiao 
Administrativa do Gu ra -.RA - X, implante definitivamente a Feira de 
Artesanato da QE 38.. 

SAIN - Parque Rural- 700 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193 
E-mail: deputado@brunelti.com.br 



A CAMARALEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.. GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

A feira de Artesanato da QE 38, conhecida carinhosamente pela 
"Feirinha da 38", encontra-se funcionando ha mais de dez anos na 
entrada dessa quadra. As dificuldades sao muitas. Falta banheiro para 
os freqOentadores, llumlnacao publica adequada e urbanlzacao em 
geral e outras. Entretanto, apesar de todas essas di'ficuldades, a 
"Feirinha da QE 38" resiste bravamente. 

E importante trisar que a "Feirinha da 38" nao evoluiu por falta de 
regulariza9ao. Os feirantes sao pessoas humildes que tentam tirar da 
venda do artesanato 0 sustento familiar e, dificHmente, poderia investir 
seus escassos recursos em um Box moderno, sem ter a certeza de que 
nao seriam irnportunados pela flscauzacao. 

Portanto, com 0 Plano Diretor Local do Guara surge a chance de 
que, na previsao da expansao da cidade, encontre-se um local definitivo 
para os feirantes da QE 38, a flrn de que possam transformar suas vidas 
atraves do trabalho, gerando emprego e renda para 0 Distrito Federal. 

Estivemos presentes nas audlencias publicas que debateram 0 

Plano Diretor do Guara e junto com representa.ntes da Associacao, 
reivindicamos a regulariza9ao pretendida. 

A pedido da Assoclacao estivemos com Administrador do Guara e 
levamos nossa preocupacao quanta a reqularlzacao da teira, alern de 
outras relvlndicacoes. 0 importante e que ap6s a reuniao sentimos que 
o Administrador do Guara e uma pessoa equilibrada e esta sensfvel aos 
nossos pedidos. 

Diante da urgencia e do relevante service prestado por todos os 
artesaos da "Feirinha da QE 38", conclamamos meus nobres Pares a 
aprovacao desta oroposlcao. 

Sala das Sessoes, em 2005. 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL ASSs~S~Phm~rlo 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTAI"}n..nl~TDITAL BRUNELU 

liD 5250 '2006 

INDICACAO NQ
 
.(Do Sr. Deputado Brunelli)
 

JUSTIFICACAo 

Os comerciantes da FEIBOX em Taguatinga Sui reivindicam 
melhorias na llumlnacao do estacionamento da feira. Alegam que, em 
virtude da tlurnlnacao deflciente, ja houve diversos assaltos, sempre no 
perfodo noturno. 

A rna lluminacao, alern de colocar em risco a vida de todos os 
freqQentadores da feira, acaba por afastar os consumidores que ficam 
com medo de serem assaltados ou de terem seu vefculos roubados 
enquanto fazem suas compras. 

Diante desse quadro preocupante, solicito provldenclas urgentes 
do Presidente dessa Companhia Enerqenca, requisitando aos Nobres 
Pares a aprovacao desta proposlcao, 

Sala das Sessoes, em 19 de marco de 2006. 
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CAMARA LEGISLATIVA DO D1STRITO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADn nl~TctTAL BRUNELLI 

Governadora do 
regularize as 

ao Shopping 
Popular de Ceilandia Norte, RA-IX. 

gere a Senhora 
D strito Federal que--pendenclas fundlarlas e urbanlsticas dos 
comerciantes da Feira dos Importados da 
CNM 02, inclusive inserindo-os tambem 
no rol dos pretendentes 

A Camara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 
'do seu Regimento Interno, sugere a Senhora Governadora do Distrito 
Federal que regularize as pendenclas tundlarlas e urbanfsticas dos 
comerciantes da Feira dos Importados da CNM 02, inclusive inserindo
os tarnbem no rol dos pretendentes ao Shopping Popular de Ceilandia 
Norte, RA-IX. PROTOCOLO LEGISLATIVO 

:r ~ \) NO b f 41U 0 c; 
JUSTIFICACAO Fis. NO 0 j 1< l-"q 

A Lei Orqanica do Distrito Federal, ao tratar do assunto em tela, 
assim menciona: 

"Art. 52. Cabe ao Poder Executivo a admlnlstracao 
dos bens do Distrito Federal, ressalvado a Camara 
Legislativa administrar aqueles utilizados em seus 
servic;os e sob sua guarda. 
.•.•..•.•.•.•.........••.•••••••••.•••..•........•..••••.......•••.......••••.............
 
Art. 321. Eatribuicao do Poder Executivo conduzir, no 
ambito do processo de planejamento do Distrito 
Federal, as bases de dlscussao e elaboracao dos 
pianos diretores de ordenamento territorial e locais, 
bern como sua lmpternentacao, 
Paragrafo unlco, E garantida a participac;ao popular 
nas fases de elaboracao, lrnolementaeao e avaliac;ao 
dos pianos diretores". 

ConseqOentemente, por se tratar de atrlbulcao do 
Executivo, se taz necessarlo que a Senhora Governadora do Distrit 

Poder 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Federal, regularize as pendencias tundtarlas e urbanfsticas dos 
comerciantes da Feira dos Importados da CNM 02, inclusive inserindo
os tambern no rol dos pretendentes ao Shopping Popular de Ceilandia 
Norte, RA-IX, para 0 qual a lnauquracao esta prevista para os pr6ximos 
meses. 0 novo shopping trara abrigo para 970 feirantes que trabalham 
atualmente no centro da cidade. Para receber 0 direito a um boxe 0 

ambulante devera estar cadastrado na Secretaria de Flscallzacao de 
Atividades Urbanas e preencher certos requisitos, ta.is como tempo de 
exercfcio, idade, entre outros. 

No ultlrno mes de abril, em reuniao do Comite Gestor de 
Cooperacao Tscnlca entre Uniao e 0 Governo do Distrito Federal, foi 
anunciada a garantia da construcao do tao esperado Shopping Popular 
entre a Rodoferrovlarta e 0 viaduto Ayrton Senna. A obra estava em 
dlscussao desde 2002 devido a problemas com a cessao do terreno por 
parte da Unlao, Com a libera<;ao e com a Iicita<;ao ja conciulda, a 
expectativa e de que se iniciem logo as obras e que 0 projeto esteja 
pronto ate 0 flrn do ano. Esta obra beneflclara mais de dois mil 
ambulantes que trabalham no Plano Piloto e adlacenclas, entre eles os 
do Setor Comercial Sui, da Plataforma superior da rodoviaria e do 
Grand Circo Lar. Portanto, sugiro tambern que sejam inclufdos na lista 
de beneflciados desse empreendimento, os comerciantes da Feira dos 
Importados da Ceilandla, 

Portanto, conclamo meus nobres Pares a aprovacao desta 
proposlcao. 

Sala das Sess6es, ern de junho de 2006. 

PROTOCOLO LEGISLATIVO 
;tho' D NO b ( h J., I e (; 
Fls, NO 0 ~ . 'R. (713 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 283/2006-GAB 19 Brasilia, 09 de junho de 2006. 

- .-, ;."' "".-. -

Senhora Subadministradora, 

Solicito gestoes de Vossa Senhoria no sentido de 
providenciar as seguintes benfeitorias para a feira dos importados de 
Taguatinga SuI, quais sejam: 

• Iluminacao nos corredores e no estacionamento; 
• Instalacao de outros telefones publicos; 
• Instalacaode caixas eletronicos; 
• Sinalizacao no estacionamento; 
• Ampliacao do estacionamento ao lado do Hospital Sao Vicente. 

Ciente que poderei contar com a sua colaboracao, 
coloco 0 Gabinete Parlamentar n" 19, desta Camara Legislativa, a 
disposicao dessa Subadministracao, 

ASenhora 
MARIA DE LOURDES CANDIDO DE SOUZA 
Subadministradora Regional de Taguatinga SuI 
NESTA 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 303/2006 - GAB 19 Brasflia, DF em 20 de junho de 2006. 

Senhor Administrador, 

Solicito 0 empenho de Vossa Excelencia no sentido de realizar 
estudos que viabilize a reqularizacao das pendencias fundlarias e 
urbanlsticas dos comerciantes da Feira dos Importados da CNM 02, 
inclusive verificando a possibilidade de incluf-Ios no rol dos interessados 
em adquirir um espaco comercial no Shopping Popular de Ceilandra. 

Em todo 0 meu mandate, nas incontaveis visitas realizadas a 
essa cidade, percebi que ela e um inconstante mosaico de espacos de 
sociabilidade. A coexistencia de tempos, agentes e processos os mais 
dfspares, confere avida dessa gigante metr6pole enorme diversidade e 
riqueza de possibilidades. Possibilidades de reatizacao do luero, de 
formas de sobrevivencia material imediata, de festa, nao obstante a 
existencia de normas e limites de uso e apropriacao do territ6rio urbano. 

A Feira dos Importados da Ceilandia Norte e um exemplo disso. 
Ja faz parte da vida cultura daquela cidade. Essa feira nao e apena 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
JOAO NILO DE ABREU LIMA 
Administrador Regional de Ceilandia - RA IX. 
NESTA 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

forma e lugar de anonirna aqlorneracao peri6dica. Nesse local, como em 
diversos outros lugares de Ceilandia, se instala 0 usc, impresso pela 
dlnamica da vida. Mas estes locais tem sua torrnatacao especffica, pois 
foram criados por pessoas humildes para atender a determinados 
interesses, relacionados ao lucro e a reproducao social da cidade. 

Atenciosamente, 

SAIN Parque Rural 70086-900 Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

~ GABINETE PARLAIVIENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.NQ 304/2006 - GAB 19 Brasflia, OF em 20 de junho de 2006. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Excelencia que taca gest6es junto aos orqaos 
competentes do Governo do Distrito Federal, no sentido de realizar 
estudos que viabilizem a reqularlzacao das pendencias fundiarias e 
urbanfsticas dos comerciantes da Feira dos Importados da Cellandia Norte 
(CNM 02), inclusive verificando a possibilidade de incluf-Ios no rol dos 
interessados em adquirir um espaco comercial no Shopping Popular de 
Cellandia, 

Como e sabido, no ultimo rnes de abril, em reuniao do Cornite 
Gestor de Cooperacao Tecnica entre uruao e 0 Governo do Distrito 
Federal, foi anunciada a garantia da construcao do tao esperado Shopping 
Popular entre a Hodoferrovlarla e 0 viaduto Ayrton Senna. Por isso, solicito 
que crie mecanismos legais para que, tarnbern, os comerciantes da Feira 
dos Importados da Cellancia Norte (CNM 02), sejam beneficiados com 
esse novo espaco que sera em breve criado. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - PFL
 

A Sua Exceh~ncia 0 Senhor 
JOSE RIBAMAR LOBO CASTRO 
Secretaric de Estado de Flscallzacao de 
Atividades Urbanas - SEFAU 
NESTA 
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02453/2004 

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Brasilia, 20 de julho de 2004. 

Senhor Presidente, 

". , Solicitamos a Vossa Senhoria 0 termino da, demarcacao e pintura do 
.Jacionamento que fica da Feira do Produtor de Ceilandia, localizada na Area 
'§pecial n° 01 - P-Norte - Ceilandia, bern como a revitalizacao da sinalizacao 
.1;~tJ;aiisito naquela regiao, 

,', Para conhecimento de Vossa Senhoria,' informamos que a Feira do 
3111tor de Ceilandia recebe todos os dias milhares de pessoas e, 0 termino da 
marca9ao e pintura solicitadas causa serio transtomo na organizacao do 
'<.~i~d daquele local. 

,:. , 

Atenciosamente, 

........."...p.,ELLI 
___4-"~trital - pp 

;}::nhoria 0 Senhor 
'Jl BRAZ DE QUEIROZ 

;c':do Departamento de Transito do Distrito Federal- DETRAN. 

AIN:"'Parque R I 7
""/ ' ura - 0086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 348-8190 a 8196 - Fax: 348-8193 

" E-mail: dep.brunelli@cl.df.gov.br - www.juniorbruneIlLcom.br 
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~. CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 240/2005 - GAB 19 Brasilia, 18 de maio de 2005. 

Senhor Administrador, 

Solicito empenho de Vossa Senhoria no sentido de conceder uma 
area de aproximadamente 100,00 m2 (cem metros quadrados), tipo 
quiosque, nas imediacoes da Feira Cornunltaria .da QE 38/42, 
objetivando a instalacao da ASSOCIACAo HABITACIONAL DOS 
FEIRANTES DA FEIRA COMUNITARIA DA QE 38/42, CNPJ N° 
06.346.741/0001-05 e de banheiros para atendimento a c1ientela que 
frequents a Feira. 

A titulo de esclarecimento, informo a Vossa Senhoria que nao 
havera nenhum tipo de cornercio nesta area que sera cedida a essa 
conceituada Associacao, ficando por conta dela, a manutencao dos 
banheiros e os gastos com a adrrunlstracao, Inclusive, seus dirigentes ja 
estiveram conversando com tecnicos dessa Admlnistracao e, segundo 
eles, ha viabilidade tecnica para esta acao, com 0 devido pagamento de 
preco publico. 

A Sua Senhoria 0 Senhor
 
HELENO NOGUEIRA DE CARVALHO
 
Administrador Regional do Guara - OF
 
NESTA
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Diante desse pedido, que reputo de suma irnportancla para 0 

cornercio do Guara e para os feirantes vinculados a essa Assoclacao, 
antecipo a Vossa Senhoria meus agradecimentos, ficando .no aguardo, 
com a possivel urgencia, do deferimento dessa reivindlcacao. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - PP
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

~ GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 282/2006 - GAB 19 Brasilia, 07 de junho de 2006.
 

Senhor Presidente, 

Em 2003, quando assumi a mandata na Camara Legislativa do 
Distrito Federal, passei a colaborar com essa conceituada Associac;ao,
oportunidade em que apresentei a Projeto de Lei n? 894/2003, que 
objetivava incluir no Calendario Oficial do Distrito Federal, um dos 
maiores eventos do Centro-Oeste que e a Feira de Amostra do 
Cornercio e Industria de Taguatinga - FACITA. 

No ana de 2005 consegui aprovar essa proposicao, gerando a Lei 
nO 3.536, de 11 de janeiro de 2005, oportunidade em que passei a 
destinar recursos financeiros na Lei Orcarnentaria Anual, objetivando 
colaborar com a realizacao da FACITA. 

Para a ana de 2006, informo a Vossa Senhoria que destinei R$ 
31.660,00 (trinta e um mil e seiscentos e sessenta reais) para a 
realizacao da FACITA, conforme docurnentacao anexa. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital . PFL
 

A Sua Senharia a Senhor 
JOSE SOBRINHO BARROS 
Presidente da Associacao Comercial e Industrial de Taguatinga (Acit) 
NESTA 
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FEIRAS 

Remetente Emenda/AssuntoTipo Numero DestinatarioN° 

IND 1384/2003 GAB 19 
Secretaria de 
Transportes 

Inplantaliao de parada de 6nibus Feira 
Importados de Taguatinga 

Feira Importados -
Taguatinga 

1 

2 
IND 3959/2005 GAB 19 GDF 

Sugere a lrnplantacao definitiva da 
Feira de Artesanato da QE 38. 

Feira - Guara 

3 
IND 5250/2006 GAB 19 

Presidente 
CEB. 

llurnlnacao no estacionamento da 
FEIBOX - Pistao Sui, na Regiao 

Administrativa de Taquatinqa, RA III. 
Feibox 

Regularizaliao das pendencies dos Feira dos 
IND 6144/2006 GAB 19 GDF comerciantes da Feira dos Importados Importados 

da CNM 02. Ceilandia 

Relaliao de Benfeitorias para Feira Importados 
283/2006 GAB 19 Oficio Subadministra 

Taguatingaa Feira dos Importados. 
liao Regional 

,Taguatinga-Sul
5 

Feira dos 
Oficio 

Regularizaliao das pendencies 
303/2006 GAB 19 Adrninlstracao Importados dos comerciantes da Feira dos 

6 de Ceilandia Ceilandla 
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INDICA<;AO N° 1384, DE 2003 
(Do Sr. Deputado Brunelli) 

Sugere ao Senhor Secretarie de Estado de 
Transporte do Distrito Federal a Implantaeao 
de parada de onibus para atender a Feira dos 
Importados de Taguatinga - RA III. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 do seu Regimento 
Intemo, sugere ao Senhor Secretario de Estado de Transporte do Distrito Federal a 
implantacao de parada de onibus para atender a Feira dos Importados de Taguatinga - RA III. 

JUSTIFICA<;AO 

A implantacao de uma parada de onibus na Avenida Elmo. Serejo, nas proximidades 
da Feira dos Importados, e de suma importancia para trazer aquela comunidade e feirantes 
mais qualidade de vida e conforto, alem de fomentar a economia local. 

/
\ o trajeto para a parada de onibus mais proximo elongo, fazendo com que os usuaries 

desse sistema de transporte, muitas vezes, nao cheguem a tempo na parada e tambem sofram 
em tempo de chuva. 

Por fim, a Camara Legislativa do Distrito Federal deve colaborar com 0 Govemo local 
no cumprimento de suas atribuicoes, bem como refletir os anseios da sociedade que esta Casa 
representa. 

Ante ao exposto, solicito providencias urgentes do Senhor Secretario de Estado de 
Transporte do Distrito Federal, requisitando aos Nobres Pares a aprovacao desta proposicao, 

Sala das Sessoes, em 10.09.2003 

BRUNELLI 
Deputado Distrital - PP 
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GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTAno DI~TRITAL BRUNELLI' 

INDICACAO NQ IIiD 8950'2105 

(Do Sr. Deputado Brunelli) --------_."......... .........-_....
--~ ..._
Ao Pro~{)(l~l\) L;;;ghlaiivo para registro e. em 

'" .. C'.. r-
S(3:9U!(':;~ a t:,,- . SlJgere ao Senhor Governador do 

Distrito Federal que ao encaminhar 
a esta Casa 0 Plano Diretor da 
Regiao Administrativa do Guara 
RA - X, implante definitivamente a 
Feira de Artesanato da QE 38. 

A Camara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 
do seu Regimento Interno, sugere ao Senhor Governador do Distrito 
Federal que ao encaminhar a esta Casa 0 Plano Diretor da Regiao 
Administrativa do Guara  RA - X, implante de'finitivamente a Feira de 
Artesanato da QE 38.. 

JUSTIFICACAO 

A Lei Orqanlca do Distrito Federal, ao tratar do assunto em tela, 
assim menciona: 

"Art. 52. Cabe ao Poder Executivo a administra~ao 

dos bens do Distrito Federal, ressalvado a Camara 
Legislativa administrar aqueles utilizados em seus 
services e sob sua guarda. 
••..•••..••••••.......•.•.••.•••••••••...•••.••••••.•••.............•.....•..........•.... 
Art. 321. Eatribuicao do Poder Executivo conduzir, no 
ambito do processo de planejamento do Distrito 
Federal, as bases de dlscussao e elaboracao dos 
pianos diretores de ordenamento territorial e locais, 
bem como sua implementa~ao. 

Paragrafo unlco, E garantida a partlclpacao pOP41ar 
nas fases de elaboraeao, lmplernentaeao e avalia~ao 

dos pianos diretores". 

Portanto, por se tratar de atrlbuicao do Poder Executivo, se faz 
necessarto que ao e aminhar a esta Casa 0 Plano Diretor da Regiao 
Administrativa do Gu ra - ...RA - X, implante definitivamente a Feira de 
Artesanato da QE 38.. 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

A feira de Artesanato da QE 38, conhecida carinhosamente pela 
"Feirinha da 38", encontra-se funcionando ha mais de dez anos na 
entrada dessa quadra. As dificuldades sao muitas. Falta banheiro para 
os freqOentadores, iluminacao publica adequada e urbanizacao em 
geral e outras. Entretanto, apesar de todas essas dificuldades, a 
"Feirinha da QE 38" resiste bravamente. 

Eimportante frisar que a "Feirinha da 38" nao evoluiu por falta de 
requlanzacao. Os feirantes sao pessoas humildes que tentam tirar da 
venda do artesanato 0 sustento familiar e, dificilmente, poderia investir 
seus escassos recursos em urn Box moderno, sem ter a certeza de que 
naoseriam importunados pela flscallzacao, 

Portanto, com 0 Plano Diretor Local do Guara surge a chance de 
que, na prevlsao da expansao da cidade, encontre-se urn local definitivo 
para os feirantes da QE 38, a fim de que possam transformar suas vidas 
atraves do trabalho, gerando emprego e renda para 0 Distrito Federal. 

Estivemos presentes nas audlencias publicae que debateram 0 

Plano Diretor do Guara e junto com representantes da Assoclacao, 
reivindicamos a regulariza~ao pretendida. 

A pedido da Assoclacao estivemos com Administrador do Guara e 
levamos nossa preocupacao quanta a reqularlzacao da feira, alern de 
outras reivlndlcacoes. 0 importante e que apes a reunlao sentimos que 
o Administrador do Guara euma pessoa equilibrada e esta sensfvel aos 
nossos pedidos. 

Diante da urg€mcia e do relevante service prestado por todos os 
artesaos da "Feirinha da QE 38", conclamamos meus nobres Pares a 
aprovacao desta proposicao, 

2005. 
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lID 5250 (280& 

INDICACAO NQ 
(Do Sr. Deputado Brunelli) 

;:/~~;':" ~=;;:~;~ti'.;:j par.;-;;tro e, em ugere ao Senhor Presidente da 
\ S6-guid:;; :} C:'< -,;~. ompanhia Energetica de Brasilia 
! ~ (I IJ > tJ I EB, a melhoria da ilumina~ao no 
\ Em._~L.-.=._---.;.~t.~-~z::-t:·__~stacionamento da FEIBOX - Pistao 

Sui, na Regiao Administrativa de 
~ • -~ •• • •..f' , "'t. ~ '" -,......./- (.-~ .
~ c 'I ,.,f:.1!-'7.$ J 

....tF··~·· e, .. t •• Ck.r.~l>·~ .. Taguatinga, RA III. 
r. . ~ ""~ A ..... ,.""~G:{\riR l.. .. ... 
~')?tZe ~. ~..~- ( 

A Camara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 
do seu Regimento Interno, sugere ao Senhor Presidente da Companhia 
Energetica de Brasflia - CEB, a melhoria da liumlnacao no 
estacionamento da FEIBOX - Pistao Sui, na Regiao Administrativa 
de Taguatinga, RA III. 

JUSTIFICACAo 

Os comerciantes da FEIBOX em Taguatinga Sui reivindicam 
melhorias na lluminacao do estacionamento da feira. Alegam que, em 
virtude da ilumlnacao deficiente, ja houve diversos assaltos, sempre no 
perlodo noturno. 

A rna llumlnacao, alern de colocar em risco a vida de todos os 
trequentadores da teira, acaba por afastar os consumidores que ficam 
com medo de serem assaltados ou de terem seu velculos roubados 
enquanto fazem suas compras. 

Diante desse quadro preocupante, solicito providenclas urgentes 
do Presidente dessa Companhia Energetica, requisitando aos Nobres 
Pares a aprovacao desta proposicao. 

Sala das Sessoes, em 19 de marcode 2006. 

I°ROTor,-}; r·,~,,:,~,.f':! t'TIVO . ' .••. <.,.:".;',,<.' ;,.,...., •.: c_'·;..n 

IN£) J~(J.S"c2 s-o i 0 (;' 

.,.uIWL..lL.LI Fis. NO 0 J... r<. / I}::J 

Depu . rital - PFL 
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Governadora do 
regularize as 

ao Shopping 
Popular de Ceilandia Norte, RA-IX. 

gere a Senhora 
D strito Federal que--pendenclas fundldrlas e urbanisticas dos 
comerciantes da Feira dos Importados da 
CNM 02, inclusive inserindo-os tambern 
no rol dos pretendentes 

A Camara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 
do seu Regimento Interno, sugere a Senhora Governadora do Distrito 
Federal que regularize as pendenclas fundiarias e urbanfsticas dos 
comerciantes da Feira dos Importados da CNM 02, inclusive inserindo
os tarnbern no rol dos pretendentes ao Shopping Popular de Ceilandia 
Norte, RA-IX. PROTOCOLO LEGISLATIVO 

:1: t-.\ \) NO "f ~ 4/ Q b 
JUSTIFICACAO Fis. NO 0 J 'R l--n:l 

A Lei Orqanlca do Distrito Federal, ao tratar do assunto em tela, 
assim menciona: 

"Art. 52. Cabe ao Poder Executivo a admlnlstraeao 
dos bens do Distrito Federal, ressalvado a Camara 
Legislativa administrar aqueles utilizados em seus 
servic;os e sob sua guarda. 
...............•.•.••..........•..•...•........•••••••••••.•...•••••••••.....•............
 
Art. 321. Eatribuicao do Poder Executivo conduzir, no 
ambito do processo de planejamento do Distrito 
Federal, as bases de dlscussao e elaborac;ao dos 
pianos diretores de ordenamento territorial e locais, 
bem como sua lmplementacao, 
Paragrafo unlco, E garantida a partlclpaceo popular 
nas fases de elaborac;ao, implementacac e avaliac;ao 
dos pianos diretores". 

ConseqOentemente, por se tratar de atrbuicao do Poder 
Executivo, se faz necessario que a Senhora Governadora do Distrit 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
• GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Federal, regularize as pendencias tundiarias e urbanlsticas dos 
comerciantes da Feira dos Importados da CNM 02, inclusive inserindo
os tarnoern no ral dos pretendentes ao Shopping Popular de Ceilandia 
Norte, RA-IX, para 0 qual a tnauquracao esta prevista para os pr6ximos 
meses. 0 novo shopping trara abrigo para 970 feirantes que trabalham 
atualmente no centro da cidade. Para receber 0 direito a um boxe 0 
ambulante devera estar cadastrado na Secretaria de Fiscalizayao de 
Atividades Urbanas e preencher certos requisitos, tais como tempo de 
exerclcio, idade, entre outros. 

No ultimo rnes de abril, em reunlao do Comits Gestor de 
Cooperacao Tecnica entre Uniao e 0 Governo do Distrito Federal, foi 
anunciada a garantia da construcao do tao esperado Shopping Popular 
entre a Rodoferroviaria e 0 viaduto Ayrton Senna. A obra estava em 
dlscussao desde 2002 devido a problemas com a cessao do terreno por 
parte da Uniao. Com a liberacao e com a licitacao ja conclufda, a 
expectativa e de que se iniciem logo as obras e que 0 projeto esteja 
pronto ate 0 fim do ano. Esta obra beneficlara mais de dois mil 
ambulantes que trabalham no Plano Piloto e adiacsnclas, entre eles os 
do Setor Comercial Sui, da Plataforma superior da rodovlarla e do 
Grand Circo Lar. Portanto, sugiro tambern que sejam incluidos na lista 
de beneficiados desse empreendimento, os comerciantes da Feira dos 
Importados da Ceilandia. 

Portanto, conclamo meus nobres Pares a aprovacao desta 
proposicao, 

Sala das Sessoes, em de junho de 2006. 

PROTOCOLO LEGISLATIVO 
~N\)J-J0 b (.4 i.J I e (; 
Fis. N° Q~. R ,713 
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GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 283/2006-GAB 19 Brasilia, 09 de junho de 2006. 

.. -....' ~~ -

Senhora Subadministradora, 

Solicito gestoes de Vossa Senhoria no sentido de 
providenciar as seguintes benfeitorias para a feira dos importados de 
Taguatinga SuI, quais sejam: 

• Iluminacao nos corredores e no estacionamento; 
• Instalacao de outros telefones publicos; 
• Instalacao de caixas eletronicos; 
• Sinalizacao no estacionamento; 
• Ampliacao do estacionamento ao lado do Hospital Sao Vicente. 

Ciente que poderei contar com a .sua colaboracao, 
coloco 0 Gabinete Parlamentar n° 19, desta Camara Legislativa, a 
disposicao dessa Subadministracao. 

A Senhora 
MARIA DE LOURDES CANDIDO DE SOUZA 
Subadministradora Regional de Taguatinga SuI 
NESTA 
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OF.NQ 303/2006 - GAB 19 Brasilia, OF em 20 de junho de 2006. 

Senhor Administrador, 

Solicito 0 empenho de Vossa Excelencia no sentido de realizar 
estudos que viabilize a requlartzacao das pendencies tundiarlas e 
urbanfsticas dos comerciantes da Feira dos Importados da CNM 02, 
inclusive verificando a possibilidade de incluf-Ios no rol dos interessados 
em adquirir um espaco comercial no Shopping Popular de Ceilandla, 

Em todo 0 meu mandato, nas incontaveis visitas realizadas a 
essa cidade, percebi que ela e um inconstante mosaico de espacos de 
sociabilidade. A coexistencla de tempos, agentes e processos os mais 
dfspares, confere a vida dessa gigante metr6pole enorme diversidade e 
riqueza de possibilidades. Possibilidades de reallzacao do lucro, de 
formas de sobrevivencia material imediata, de festa, nao obstante a 
existencia de normas e Iimites de uso e apropriacao do territ6rio urbano. 

A Feira dos Importados da Ceilandia Norte e um exemplo disso. 
Ja faz parte da vida cultura daquela cidade. Essa feira nao e apena 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
JOAO NILO DE ABREU LIMA 
Administrador Regional de Cellandla - RA IX. 
NESTA 
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forma e lugar de anonima aqlomeracao peri6dica. Nesse local, como em 
diversos outros lugares de Ceilandia, se instala 0 usc, impressa pela 
dinamlca da vida. Mas estes locais tem sua tormatacao especffica, pois 
foram criados por pessoas humildes para atender a determinados 
interesses, relacionados ao lucro e areproducao social da cidade. 

Atenciosamente, 

SAIN Parque Rural - 70086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br
 





02453/2004 

CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Brasilia, 20 de julho de 2004. 

..Senhor Presidente, 

,- ., Solicitamos a Vossa Senhoria 0 termino da demarcacao e pintura do 
t~cionamento que fica da Feira do Produtor de Ceilandia, localizada na Area 
"}cial n° 01 - P-Norte - Ceilandia, bern como a revitalizacao da sinalizacao 
[tiansito naquela regiao, 
:~-,>. . 

},_ Para conhecimento de Vossa Senhoria, informamos que a Feira do 
·(h.l~or de Ceilandia recebe todos os dias milhares de pessoas e, 0 termino da 
)~ca9ao e pintura solicitadas causa serio transtomo na organizacao do 
:§~tci daquele local. 

Atenciosamente, 

Dep 

.'enhoria 0 Senhor 

.~ BRAZ DE QUEIROZ
 

~-do Departamento de Transite do Distrito Federal- DETRAN.
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OF.N° 365/2004 - GAB 19 Brasilia, 20 de julho de 2004. 

Senhor Presidente, 

Solicitamos a Vossa Senhoria 0 termino da demarcacao e pintura do . 
estacionamento que fica da Feira do Produtor de Ceilandia, localizada na Area 
Especial n" 01 - P-Norte - Ceilandia, bem como a revitalizacao da sinalizacao 
de transite naquela regiao, 

Para conhecimento de Vossa Senhoria, informamos que a Feira do 
Produtor de Ceilandia recebe todos os dias milhares de pessoas e, 0 termino da 
demarcacao e pintura solicitadas causa serio transtomo na organizacao do 
transite daquele local. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - PP
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
EDlMAR BRAZ DE QUEIROZ 
Diretor do Departamento de Transite do Distrito Federal- DETRAN. 
NESTA 
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OF.N° 240/2005 - GAB 19 Brasilia, 18 de maio de 2005. 

Senhor Administrador, 

Solicito empenho de Vossa Senhoria no sentido de conceder uma 
area de aproximadamente 100,00 m2 (cem metros quadrados), tipo 
quiosque, nas lmediacoes da Feira Comunltarla da QE 38/42, 
objetivando a instalacao da ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS 
FEIRANTES DA FEIRA COMUNITARIA DA QE 38/42, CNPJ N° 
06.346.741/0001-05 e de banheiros para atendimento a c1ientela que 
frequents a Feira. 

A titulo de esclarecimento, informo a Vossa Senhoria que nao 
havera nenhum tipo de comercio nesta area que sera cedida a essa 
conceituada Associacao, ficando por conta dela, a rnanutencao dos 
banheiros e os gastos com a admlnistracao, Inclusive, seus dirigentes ja 
estiveram conversando com tecnlcos dessa Adrninistracao e, segundo 
eles, ha viabilidade tecnica para esta acao, com 0 devido pagamento de 
preco publico. 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
HELENO NOGUEIRA DE CARVALHO 
Administrador Regional do Guara - DF 
NESTA 
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Diante desse pedido, que reputo de suma lrnportancia para 0 

comerclo do Guara e para os feirantes vinculados a essa Assoclacao, 
antecipo a Vossa Senhoria meus agradecimentos, ficando no aguardo, 
com a possivel urgencia, do deferimento dessa relvlndicacao, 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital - pp
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OF.N° 282/2006 - GAB 19 Brasilia, 07 de junho de 2006. 

Senhor Presidente, 

Em 2003, quando assumi 0 mandato na Camara Legislativa do 
Distrito Federal, passei a colaborar com essa conceituada Assoclacao, 
oportunidade em que apresentei 0 Projeto de Lei nO 894/2003, que 
objetivava incluir no Calendario Oficial do Distrito Federal, urn dos 
maiores eventos do Centro-Oeste que e a Feira de Amostra do 
Cornerclo e Industria de Taguatinga - FACITA. 

No ana de 2005 consegui aprovar essa proposicao, gerando a Lei 
nO 3.536, de 11 de janeiro de 2005, oportunidade em que passei a 
destinar recursos financeiros na Lei Orcarnentarla Anual, objetivando 
colaborar com a realizacao da FACITA. 

Para 0 ana de 2006, informo a Vossa Senhoria que destinei R$ 
31.660,00 (trinta e urn mil e seiscentos e sessenta reais) para a 
realizacao da FACITA, conforme documentacao anexa. 

Atenciosamente,
 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital • PFL
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
JOSE SOBRINHO BARROS 
Presidente da Assoclacao Comercial e Industrial de Taguatinga (Acit) 
NESTA 
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