
TAXISTAS 

N° nee Numero Remetente Destinatario EmendalAssunto 

1 

Oficio 610/2003 GAB 19 
Secretaria de 

Governo 
Decreto que permita a utilizacao da Bandeira II, 

durante 0 mes de dezembro. 

2 
PL 1797/2005 GAB 19 CLDF 

Dispoe sobre a autorizacao ao Poder Executivo de 
criar centros de apoio aos taxistas (CATS), no ambito 

do DF e da outras providencias. 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

~ GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° uo 12003 - GAB 19 Brasilia, 03 de dezembro de 2003 

Senhor Secretario, 

Solicito a Yossa Excelencia que providencie junto ao Governador do 
Distrito Federal, decreto que permita a utilizacao da Bandeira Tl durante 0 mes 
de dezembro. 

A utilizacao da Bandeira II pelostaxistas do Distrito Federal tem sido 
feita nos ultimos dias do ano, demonstrando ser urn mecanismo de prornocao 
para os profissionais daquela categoria, pois nesse periodo, a maioria dos 
trabalhadores recebem 0 13° salario. 

Sendo isso, contamos com a vossa colaboracao no sentido de viabilizar 
o nosso pedido, 

ELLI 
~trital - pp 

Excelentissimo Senhor 
BENJAMIM SEGISMUNDO DE J. RORIZ 
Secreta rio de Estado de Governo 
NESTA 
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Pl 119112005 

Ao protocolo Legislativo para reg\strO 8(D\!JI 
seguida a CAF e CCJ. 

03 J ~~ 

.. 
A CAMARA LEGISLATIVADO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 1Q Fica autorizado °Poder Executivo a criar 4 (quatro) Centros 
de Apoio aos Taxistas (CATs). 

Paraqrafo Unico. A localizacao dos C_entros .d~ Apoio aos Taxistas ll~ \.,1 
(CATs), de que trata este artigo, serao deflnldos entre 0 Poder ~ <S ~ 

Ex~cutivo e a entidade representativa, apos ter ouvido a categoria dos !S~-\..1t 
taxlstas. . t: '"' 

!..1 " 

Art. 2Q OS Centros de Apoio aos Taxistas (CATs) functonarao em l~ ~Q 

terrenos cedidos pelo Distrito Federal, em regime de perrnlssao de usc, 1:5 Z 0. 

e abrangerao servi~os de auxilio aos taxlstas, consistindo na instalacao lb ~I z
 
de estacionamento, refeit6rio, pequeno dorrnitorio, tarrnacla e outros, g: ~
 
que poderao ser instalados a medida que se organizarem os referidos
 
centres.
 

§ 19 0 espaco ffsic6objeto da perrnissao de que trata este artigo 
constara obrigatoriamente dos respectivos contratos, conforme a 
legisla~ao aplicavel a especie, inclusive com clausulas que 
especifiquem, com c1areza, a responsabilidade do perrnlsslonarto pela 
preservacao e rnanutencao do meio ambiente e dos equipamentos 
pubticos. 

§ 2Q Fica vedada ao permissi 
o. 

aria originario a transtersncta do seu 
direito a terceiros a qualquer trt 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
.,

GABINETE PARLAMENTAR DO OEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI -"-. 

Art. 3Q A adrnlnlstracao dos Centros de Apoio aos Taxistas (CATs) . 
ticara a cargo dos pr6prios taxistas, mediante acordo entre as entidades 
representativa da categoria funcional. 

Art. 4Q OS administradores dos Centres de Apoio aos Taxistas 
(CATs) se responsabulzarao por todos os services, exonerando 0 

Governo do Distrito Federal de qualquer responsabilidade decorrente do 
exercfcio das suas atividades, como onus trabalhistas, bem como 
qualquer dano contra terceiros. 

Art. 5Q Ao Poder Executivo cabers apenas a cessao dos terrenos 
para funcionamento e a fiscalizacao, atraves da Secretaria de Estado de 
Transportes. . 

Art. 6Q Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicacao, 
revogadas as disposicoes em contrarlo. 

JUSTIFICACAO 

o amparo juridico para a adocao da perrnlssao de uso aos terrenos 
a serem utlllzados pelos Taxistas, ao inves do Comodato, encontra 

!~~
 
j ~ 
9 ~ ~ 

Qrespaldo no processo n 83812003, Tribunal de Contas do Distrito 8 Z 0:
 

Federal. Segundo aquels Egregio Tribunal de Contas, ao analisar a Lei ~ '\.\1 2:
 

Distrital nQ 3.027, de 18 de julho de 2002, que permitia que os 6rga05 ~ ~r '"
 
pUblicos do Distrito Federal concedessem, a titulo de comodato, areas 0. J u:::
 
publlcas as assoctacoes de servldores, isso nao seria posslvel,
 
recomendando, no mesmo processo referenciado, a permissao de uso.
 
(Art. 48 da LODF). y
 

A perrnlssao de uso eum ate administrativo ctscnctonano, unilateral 
e precario, pelo qual a Administra~ao Publica consente que urn 
particular, no caso uma assoclacao, possa utilizar urn bem publico, para 
um determinado fim de interesse publico. 

Ela pode ser gratuita ou remunerada e por tempo certo ou 
indeterminado, mas sera sempre modhlcavel e revopa el 

sen
. 

unilateralmente quando 0 interesse publico 0 exigir, nao 
assegurada ao particular nenhuma indenizacao ao findar a permissa 
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CAMARA LEGISLATIVA DODISTRITO FEDERAL 
GABINETEPARlAMENTAR DO OEPUTADO OISTRITAL BRUNELLI-y-' 

Por se tratar de outorga a titulo precario, 
dispensada. 

a Iicitacao dever ser 

Esse projeto objetiva trazer aos taxistas do Distrito Federal, 0 
minimo de condi9ao para que possam trabalhar com mais conforto, 
sequranca e saude. 

No aeroporto internacional de Brasilia. por examplo, onde se 
concentra ·bOa parte dos taxistas e comum vermos esses profissionais 
dormlndo dentro de seus automoveis, sem a minima condicao de 
conforto. Na verdade euma situacao desumana. 

Alem disso, os CAl's poderao fornecer alirnentacao mais barata, 
outro fator lrnportants no dia a dia dos taxistas, pois 0 que ganham e 
multo pouco e parte desse pouco e gasto com allmentacao em 
restaurants, haja vista a impossibilidade, ate por forca da propria 
pronssao, de estarem fazendo suas refei90es no seio da familia. 

Ante ao exposto. oontamos com 0 apoio dos nobres Pares para a 
aprovacao deste Projetode Lei. 

Sala de SessOes, em 2005. 

!,II

u:: 
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Foi ARRUDA quem disse em encontro com taxistas: 

"Gente, BRUNELLI e 0 deputada mais taxista que eu ja vi e, na 
mesma linha, esta 0 meu amigo Fraga. Fai Brunelli quem criou a Lei do 
Gas Natural em Brasilia. Falta apenas vontade politica para a implanta~ao. 
Eu, estando a frente do Governo Distrito Federal, BRUNELLI na Camara 
Legislativa e FRAGA na Camara Federal, nao faltara 0 apoio necessario 
aos companheiros taxistas de Brasilia. Gente, nos iremos implantar 0 Gas 
Natural que melhorara 0 faturamento de todos voces. Mas, pra isso, 
precisamos ganhar. Nos ajudem com 0 seu voto. Pe~am aos seus 
familiares e amigos. Sejam multiplicadores. Muito obrigado, Deus nos 
ajude e ate a vitoria!" 

BRUNELLI e 25444 . 

FRAGAe 2525 

ARRUDAe25 

A Lei nO 3.579, de 12 de abril de 2005, de autoria do Dep. Distrital 
Brunelli preve a lmplantacao do gas natural em todo 0 Distrito Federal. 

Um dos pontos mais interessantes dessa Lei, amigo taxista, e que 0 seu 
autom6vel podera utilizar dois tipos de combustiveis. Ou seja, voce tara a 
conversao para 0 gas natural sem necessidade de abrir de seu combustivel 
original, alcool ou gasolina. 

A utiilzacao do gas natural pelos taxistas da capital federal sera uma 
forma irnportante de dar ao segmento econornlco uma importante reducao nos 
seus custos porque, em comparacao com a gasolina, por exemplo, 
dependendo do modele eda potencla do motor, com R$ 20,00 sera possivel 
percorrer 0 equivalente a 450 qullometros. 

E 0 mais importante: "0 FATURAMENTO DO TAXISTA IRA 
AUMENTAR CONSIDERAVELMENTE, PORQUE 0 CUSTO DO GAS 
NATURAL E MUlTO MENOR EM COMPARACAO AO DA GASOLINA OU DO 
ALCOOL. 

300 mil veiculos em todo 0 Brasil ja usam gas natural 

Voce sabia que 0 sistema de gas natural para os taxistas ja existe em 
varias cidades brasileiras. Em todas as capitais do Nordeste enos estados do 
Rio de Janeiro e de Minas Gerais 0 uso do gas natural como combustivel ja urn 
sucesso. 

Hoje, em todo 0 Brasil, existem 300 mil veiculos convertidos para 0 gas 
natural, sendo 90 mil no Estado Rio de Janeiro. Na grande Belo Horizonte, por 
exemplo, existem hoje mais de 40 postos que oferecem 0 gas natural como 
combustivel. 



TAX1STAS OEVER.i.O TER CENTROS DE APOIO EM TODO OF 

Projeto de Lei do deputado Brunelli, proporldo a criaQao de Centros de 
Apoio aos Taxistas (Cats), pelo Governo do Distrito Federal, foi aprovado pelos 
parlamentares integrantes da Comissao de Constitutcao e Justlca (CCJ), da 
Camara Legislativa. 

Pelo projeto, que recebeu 0 n", 1.797, os Cats lrao abranger varies 
services de apoio aos taxistas como, por exemplo, estacionamentos, refeitorios 
e dormitorlos. 

Esta previsto tarnbern a instalacao de farmaclas populares que venderao 
medicamentos essenciais e de primeiros socorros, a precos populares. 0 
projeto devera ir avotacao, em plenarlo, ainda em 2006. 

Direitos e deveres 

Esses centros, explica Brunelli, vao funcionar em terrenos cedidos pelo 
GDF, em regime de perrnlssao de uso. No contrato de permlssao de usa 
deverao constat clausulas voltadas para a preservacao do meio ambiente e 
das lnstalacces publicae por parte do permlsstonarlo. 

No entender do deputado Brunelli, a crlacao desses Centros de Apoio 
devera melhorar a auto-estima dos taxistas, cuja jomada de trabalho e ardua e 
cansativa. 

Uma copia do projeto de lei, segundo Brunelli, foi encaminhada ao 
Sindicato dos Taxistas para que, eventualmente, sejam apresentadas 
suqestoes capazes de aperfelcoar 0 texto ora em dlscussao, antes de a 
materia ser encaminhada ao plenario para votacao. 

Geraldo de Almeida, taxista ha 20 anos em Brasilia, espera que a 
materia seja aprovada logo, a partir de um acordo entre as llderancas 
partidarlas da Camara Legislativa por considerar que 0 projeto ira beneficiar 
toda a categoria, no Distrito Federal. 

BANDEIRA II todo 0 rnes de dezembro 

Voce sabia que a Lei nO 3521/2004 assegura, anualmente, aos taxistas 
do Distrito Federal, 0 usc, em carater definitivo, da Bandeira II durante todo 0 

rnes de dezembro. 

Essa iniciativa garante mais rentabilidade aos taxistas. As pessoas na 
epoca do Natal estao mais proplclas a se deslocarem de taxi e, naturalmente, 
ha um aquecimento global na economia local e do pais, em virtude do 
pagamento da gratifica<;ao . 


