
A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 379/2009 - GAB 19 Brasllla, OF em 10 de julho de 2009. 

Senhor Oiretor-Geral, 

No decorrer do Governo atual, muitas politicas pubtlcas de acoes 
concretas foram realizadas para solucionar problemas antigos em todas 
as areas, principalmente nas questoes relacionadas ao uso e a 
ocupacao das terras publicae Oistrito Federal por: condominios, igrejas, 
entidades sociais e outras. 

Assim, e nitida e louvavet a iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo em solucionar as pendencies funoiarias. Foi assim com a 
aprovacao do POOT e da Lei Complementar nO 806, que deu inicio a 
regulariza980 dos terrenos ocupados por entidades religiosas e 
sociais. Ate a Oiretoria Colegiada da Terracap, na Sess80 25608

, 

Decisao 10, realizada em 13/01/2009, suspendeu qualquer tipo de 
dernoucao, dentro das areas sob sua jurisdlcao, ate a aprovacao e 
vigencia do POOT, onde serao, segundo 0 pr6prio documento, 
definidas as diretrizes de ocupacao do solo no Oistrito Federal. 

Apesar da publicacao da Lei Complementar nO 803/2009 (POOT), 
muitos vetos a ele ainda estao sendo apreciados por esta Casa. Uns 
estao sendo mantidos, outros nao, mas a republicacao da citada Lei 
Complementar s6 se efetivara quando todos eles forem analisados e 
votados pelos senhores parlamentares distritais. 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
JORGEANO TRIGUEIRO FERNANDES 
Agencia de Fiscaliza~ao do Distrito Federal - AGEFIS 
NESTA 

SAIN- Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3348-8190 a 8196- Fax:3348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br
 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Ate 0 Governo Federal atraves da Medida Provis6ria 459, de 
2009, convertida na Lei nO 11.977, de julho de 2009 (dispoe sobre 0 
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e a regularizaC80 
fundiana de assentamentos localizados em areas urbanas), esta 
fazendo sua parte. A norma traz inumeros dispositivos legais que 
ameniza a situacao de moradores ja assentados em areas urbanas 
consolidadas e desburocratizando e incentivando a sua reqularizacao, 
inclusive com desoneracao tributaria. 

Portanto, apelando para os principios da razoabilidade e 
proporcionalidade, que devem sempre nortear os atos do poder publico 
na ardua tarefa de administrar a coisa publica, solicito a Vossa Senhoria 
determinar a sua flscalizacao que sobreste as notiflcacoes e as 
demohcoes na chacara 463 da Colonia Arniqueira - Aguas Claras, RA 
XX e outras daquela regiao, ate que se encontre uma forma legal e 
pacifica para que esses moradores possam dar continuidade a suas 
vidas dentro de uma normalidade. 

Atenciosamente,
 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

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



GOVERNO DO DISl RITO FEDERAL
 

AGENCIA DE FISCALIZA<::A(: DO DISTRITO FEDERAL
 

DIRETORIA GERAL
 

Oficio 

Brasilia-DF, 24 de agosto de 2009 N. O 2844/2009-GAB/AGEFIS 

Senhor Deputado, 

Refiro-me ao oficio 431/2009- GAB- J 9, de 4.8.2009, por meio do qual Vossa 

Excelencia solicita injuncoes desta Agencia de Fiscalizacao no sentido de apreciar 

recurso impetrado contra multa relacionada a empresa Curso Pre-Vestibular PAS e 

Concursos Ltda., sito aCSA 1 - Lote 13 - Salas I all, Taguatinga. 

Informo que a atuacao desta Agencia de Fiscalizacao restringe-se a atos 

fiscalizatorios, nunca autorizativos, nero relacionados a licenciamentos de qualquer 

natureza, estes, na maioria das situacoes, de competencia exclusiva da Administracao 

Regional. Assim, venho a sua presenca informar que foi enviado 0 oficio 2804/2009

GAB-AGEFIS (copia anexada), em que fica expressa consulta aAdministracao Regional 

de Taguatinga quanta aos impedimentos que existem hoje para 0 nao-licenciamcnto dos 

meios de propaganda em questao. As informacees da Administracao darao subsidios a 
continuidade da ayao fiscal ora iniciada. 

Respeitosamente, 

eono Trigueiro Fernandes 
Diretor-Geral daAGEFIS 

Agencie de Fiscauzacao do DF 

Ao Excelentissimo Senhor 
Deputado BRUNELLI 
Camara Legislativa do Distrito Federal 
SAIN Parque Rural- Gabinete 19 - CEP 70086-9( ) 
BRASILIA, DF 

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade" 
SCS - Quadra 8, Bloco B-50, 1° andar - Sala 110 - Ed. venancio 2000 - Brasilia-OF 

CEP 70.333-900. Telefones: (61) 3961-5116 e 3961-5120. Fax: 3961-5141 (GIU) 



AGENCIA DE FISCALIZA<;AO DO DISTRITO FEDERAL 

Gab:nete.>. 

Offcio
 

N.oj~01/2008 - GAB-AGEFIS Brasilia (DF), 21 de agosto de 2009.
 

Processo nO:454.000.708/2009.
 

Senhor Administrador, 

Em razao do Oficio n° 43112009 -GAB-19/CLDF, solicita-se manifestacao e 

resposta dos impedimentos para 0 nao licenciamento dos meios de propaganda mencionados. 

2. Diante do exposto, solicitamos tambem, informacoes referentes a nao emissao do 

licenciamento em questao, sugerindo que 0 caso seja encarninhado a essa Agenda de 

Fiscalizacao, com as manifestacoes pertinentes, para encaminhamento de resposta ao i1ustrissimo 

Deputado Distrital. 

3. Estabelecimento comercia1 denominado Curso 0P9RO Pre-vestibular, PAS e 

Concurso Ltda, sito aCSA 0] lote 13 sala 01,11. 

/
I 

A LA 
Dlrelor• Geral Adjunto 
deF~ dO [)isIrllD Feden1I 

. ,-.'.-

Ao Senhor 

Gilvando Galdino Fernandes 

Administrador -

Administracao Regional de Taguatinga 

Area Especial Qd. Sede Praca do Relogio Lote: A 
CEP: 72.010-900 



~,-. -.. ~ 

_~ OVERNO DODISTRITO FEDERAL 
~GEFI~ 'AGENCI DE FISCALlZAC;AO DO DISTRITO FEDERAL 

Assessoria do Gabinete 

MEMO n." 3578/2009-GAB/A EFIS Brasilia, ]7 de agostode 2009 

PARA: TJA/AGEFIS 

ASSUNTO: Solicitacao de aJ1 uivamento do processo 454.000.708/2009 - Curso Op~ao do 

Pre-Vestibular S e Concursos.. 

REF: Oficio n"4311200 - GAB -19 .:..CLDF - Deputado Brunelli. 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos 0 expediente para juntada ao processo citado, como tambem, 

resposta do julgamento ao inte ssado e ao representante do povo Deputado Brunelli. 

"Bra ilia - PatrimOnio cunuralda >-!umanidade" 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 431/2009-GAB-19 Brasilia DF., 04 de agosto de 2009.
 

Senhor Diretor, 

Informo que recebi uma carta (em anexo) do Sr. Anderson 
Ferreira Alves, representando a empresa Curso Pre-Vestibular PAS e Concursos 
Ltda., CNPJ: 07.324.143/0001-06, onde fala que ha urn processo fiscal 
administrativo n" 454.000708/2009 contra a referida empresa para pagamento de 
multa. 

o Sr. Anderson pede que seja arquivado 0 processo, pois 
explica na carta que esta tomando medidas necessarias para regularizar a 
situacao. 

Diante do exposto, solicito a Vossa Senhoria especial 
deferencia no sentido de atender ao referido pedido, colocando 0 Gabinete 
Parlamentar n" 19, desta Camara Legislativa, a disposicao dessa Agencia de 
Fiscalizacao, 

Ao Senhor 
GEORGEANO TRIGUEIRO FERNANDES 
Diretor da Agencia de Fiscalizacao do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN - Parque Rural - 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br - www.bruneIlLcom.br
 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


Taguatinga - OF, 10 de julho de 2009. 

Ilustrissimo Senhor DEPUTADO BRUNELLI, 
GABINETE 19 

Venho atraves desta expor a situacao a respeito da placa de publicidad 
instalada no predio onde funeiona 0 eurso op((ao. 

RECURSO AINTlMACAo PARA PAGAMENTO DE MULTA 
PROCESSO FISCAL ADMINISTRATIVO454.000708/2009 
INTIMADO: CURSO OPC;AO PRE-VESTIBULAR PAS E CONCURS 

CNPJ: 07.324.143/0001-06 

DAPLACA: 

Com 0 intuito de dar maior visibilidade e mostrar 0 crescimento 
decidimos instalar uma fachada no predio onde funciona 0 curso opcao, Tal f 
o intuito de melhorar a aparencia do predio e tambem dar uma dimens 

(fachada) 

LTDA 

empresa 
hada tern 

0 real do 
tamanho das dependencies do curso, visto que, assim como a entrada, a fae ada dava 
uma ideia de que 0 eurso "era pequeno" como diziam alguns alunos. 

Fizemos uma pesquisa das placas existentes por toda a cidad e entao 
resolvemos instalar a nossa. 

DA FISCALIZA<;Ao: 

Motivada por uma demincia, ('f-AGEFIS./,p~r intermedio de seus cos etentes e 
atenciosos fiscais, veio ao curso oP9~e nos-notificou pelo fato da placa est fora das 
especificacoes. (AUTO DE NOTIFICACAO N.O 007396 EM ANEXO). Fo s entao Ii 
Administracao Regional de Taguatinga com intuito de regularizar a situacao. La fomos 
infonnados dos documentos necessarios para regularizacao, Entregamos todos os 
documentos solicitados e aguardamos resposta. (PE<;AN," 04 GEPOT EM A EXO). 

Logo em seguida a AGEFIS retomou ao curso enos notificou alegaa a falta de 
condicoes de seguranca para transeuntes que passam por baixo da marquis devido a 
sobrepeso provocado pela fachada(AUTO DE NOTIFICACAO 1201 EM . NEXO). 
Fomos solicitados a apresentar laudo tecnico de engenheiro devidamente re .strado no 
CREA(LAUDO EM ANEXO). 

No dia 26 de fevereiro de 2009 fomos autuados(AUTO DE INFRA 'AD 1079 
EM ANEXO) por propaganda indevida. Propusemos urn recurso onde expom s todas as 
situaeoes e explicacoes fomecidas pela administracao, 

No dia 29 de junho fomos novamente notificados(DECISA EM 1a 

INSTANCIA EM ANEXO) onde temos 0 prazo para podennos pagar multe ferente it 
infracao. 

DOSFATOS: 

Quando solicitamos regularizacao da placa na Adrninistracao Rie ional de 
Taguatinga fomos infonnados que posteriormente it instalacao da placa foi publicado 



umdecreto que regulamentava tal publicidade e que nao havia sido normati 
por falta de maiores esclarecimentos sobre 0 tal assunto. Buscamos semp 
todas as solicitacoes e nao obtivemos resposta. 

o processo ainda se encontra na Administracao sem uma solucao. 
Vale ressaltar que sempre fomos prontamente e muito bern atendid 

conseguimos solucionar 0 problema. 

DOPEDIDO: 

do ainda 
e atender 

s, s6 nao 

Solicitamos intervencao no sentido de arquivar 0 processo contra essa nstituicao 
visto que cumprimos sempre com todas as obrigacoes fiscais e sociais e pel fato de a 
fachada ter sido instalada muito antes do decreto que tenta regulamentar situacao. 
Sem deixar de expor que 0 nosso projeto se encontra em analise e nao foi re ularizado 
por indefinicao dos orgaos responsaveis por tal situacao, 

Outrossim, informo ainda que nao es6 0 curso op~ao que mantem e se tipo de 
fachada(FOTOGRAFIAS EM ANEXO), ate mesmo porque instalamos a nossa fachada 
utilizando exemplos ja existentes na cidade. 

Desde ja agradecemos a compreensao e a atencao dispensada e a ruardamos 
deferimento. 



CAMARA LEGISLATlVA DO DISTRtTO FEDERAL 
GASINETE PARLAMENTAR DO DepUTADO DISTRITAL B NELLI 

OF.N' 43l/2009..QAB-19 BrasiliaDF.,04 de: ostode 2009. 

Senhor Diretor, 

...... f 

Infoimo que recebi uma carta (em anexo) 4 Sr. Anderson 
Ferreira Alves, representando a empresa Curso Pre-Vestibular S e Concursos 
Ltda., CNPJ: 07.324.143/0001..Q6, onde fala que hA urn i rocesso fiscal 
administrativo n°454.000708/2009 contraa referida empresa p: pagamento de 

multa. :1 
o Sr. Anderson pede que seja arquivado (1) processo, pois 

explica na carta que esti romando medidas necessaries pat regularizar a 
situaeao. : 

Diante do exposto, solicito a Vossa S: oria especial 
deferencia D.O sentido de atender ao referido pedido, col : 0 0 Gabinete 
Parlamentar n° 19, desta CAmara Legislative, a disposi~io d, a Agenda de 
Fiscalizacjo. 

Ao Senhor 
GEORGEANO TRIGUEIRO FERNANDES 
Diretor da Agendade Fisca1iza~o do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN -Parque RuraI- 70088-900- BrasiIia·OF - Gablnete 19- TeIefone&; 334&8190 a 819$ . Felt 3348-8193 
E..fIl8iI; depullldo@bfmeDI.com.br - www.bruneIi.com.br ' 

v 



Taguatinga- DF, lOde julho de 2009. 

Ilustrissimo Senhor DEPUTADO BRUNELLI, 
GABINETE .9 

Venho atraves dcsta expora situa~ a respeito da placa de publicidad 
instalada no predio onde funciona 0 curso o~o. 

(fachada) 

RECURSO A INTIMAc:;Ao PARA PAGAMENTO DE MULTA 
PROCESSO FISCAL ADMINISTRATIVO 454.00070812009 
INTIMADO: CURSO OPf;AO PRE-VESTIBULAR PAS E CONCUR 

CNPJ: 07.324.143/0001-06 
LTDA 

DAPLACA: 

Com 0 intuito de dar maior visibilidade e mostrar 0 crescimento .1 ernpresa 
decidimos instalar urna fachadaDO predioonde funciona 0 curso op~ao. Tal fabhada tem 
o intuito de melhorar a aparencia do predio e tambem dar uma dimens~ real do 
tamanho das dependencias do curse, vista que, assim como a entrada, a f~ iada dava 
uma ideiade que 0 curso "era pequeno' como di.ztam algunsalunos, 

Fizemos uma pesquisa. des placas existentes por toda a cidad e enta~ 

resolvemos instalar a nossa. 

DA FlSCALIZA~AO: .,.' 

.,., . 

Motivada par uma denilncia, (cfAGEFIS,/p()f intermedio de seus co etentes e 
atenciosos fiscais, veto ao curso oP9~ ..~ E.9$-rlotificou pelo fato da placa cst fora das 
especificacoes, (AUTO DE NOTIFICA~AO N.!> 007396 EM ANEXO). Foro s entao a 
AdministrB9ilo Regional de Taguatinga com intuito de regularizar a situa~iio. La fomos 
tnformados dos documentos necessarios para regulariza-;:B(I. Emregamos todos os 
documcntos solicitadose aguardarnes resposta. (PE~A N."04 GEPOT EM EXO). 

Logo em seguida a AGEFIS retornou ao curso e nos notificou alegaa 0 falta de 
condicoes de seguranea para transeuntes que passam por baixo da marqui devido a 
sobrepeso provocado pela facbada(AUTO DE NOTIFICAyAO \201 E:tNEXO). 
Fomos soJicitados a apresentar laudo tecnico de engenheiro devidamente r istrado no 
CREA(LAUDO EM ANEXO). 

No din 26 de fevereiro de 2009 fomos autuados(AUTO DE INFRAi-AO \079 
EM ANEXO) por propaganda indevida. Propusemos urn recurso ondeexpomfs todas as 
situa~ijes e explicacoes fomecidaspela administracso. 

No dia 29 de junho fomos novamente notificados(DECISA . EM II 
INSTANCIA EM ANEXO) onde temos 0 prazo para podermos pagar mults eferente a 
infra~ao. 

DOSFATOS: 

Quando eolieitemos regulari~fiQ da placa .M Administr~o ional de 
Taguatinga fomos informados que posteriormente a jnsta1a~io da placa foi publicado 



urn decreto que regulamentava tal publicidade e que 000 havia sido normati Ido ainda 
por falta de maiores esclarecimentos sobre 0 tal assunto. Buscamos sempt atender 
todas as soJicita~s e nlio obtivemos resposta, 1 

o processo 'linda se encontra na Administra~io semwnasolu¢o.
 
Vale ressaltar que sempre fomos prontamente e muito bern atendid 8, s6 nlio
 

conseguimos solueionar 0 problema. 

DOPEDIDO: 

Solicitamos intervell9Ao no sentido de arquivar 0 processo contra essa nstituiy80 

visto que cumprimos sempre com todas as obriga~Oes fiscais e socials e pel fato de a 
fachada ter sido lnstalada muito antes do decreto que tenta regulamentar 1la. sjtua~Ao. 

Sem deixar de expor que 0 nosso projeto se encontra em analise e nlio foi It.ularizado 
por jJldefinit;io dos 6rgaos responsavels par tal situa~io. i' 

Outrossim, infonno ainda que nao es6 0 curso op~lo que mantem e se tipo de 
tilchada(FOTOORAFIAS EM ANEXO), ate mesmo porque instalamos B nos a fachada 
utilizando exernplos ja existentes na cidade. , 

Desde ja agradecemos a compreensao e a atcnlJio dispensada e Ldamo, 
deferimento. 



. -. 
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. J, .~ . 

Brasilia. 19 de fevereiro de 2009 

1. Apresenta~ao 

o presente relat6rio 'de vistoria foi elaborado a pedido do Curso Op~o Ltda. , tendo
 

como objeto a verifica<;80 das condlcoes de sequranca de utiliza<;8o da marquise da
 

fachada frontal da edjfica~o situada no CSA 01 Lote 13 em Taguatinga OF.
 

Essa solicitacao se fez necessaria pela emtssao de Notifica<;ao da Diretoria de
 

Fiscaliza<;ao de Obras da RAF - V, em 27/01/2009.
 

Foi confeccionado conforme a resolucao nO 345/90 CONFEA e ecomposto de 2 (duas)
 

paginas. 

2. Objetivos 

Identificar as eventuais patologiasadvind~s de carregamento na marquise da fachada 

frontal da edlflcacao causada pela instala<;ao de urn painel de publicidade e concluir 

. sobre a seguranc;a de utiliza<;ao da edifica¢ao face aos carregamentos apontados. 

3. Descric;iQ 

. 'I' 
- ."~ 3.1- Da edifica~lo 

. "~ :. ,. 

A edifica<;ao em questao e de utiliza.;ao exclusivaitla.nte comercial. Ecomposta de 1
 

(urn) pavimento terreo, e 2 (dois) pavimentos tipos. Ae~trutura e composta de lajes,
 

pilares e vigas em concreto armado. ..: '.. '. .
 

Apesar de nao haver projeto de estrutura, foi verifi~~9.!J);Qr.ro~io,depesquisa no local,
 

a configura.;ao estrutural da mar.quise em questaqFft :/ ;: :" " '. .
 
.. ' 
. .::'.~ 

.... ) . 

. '...~'.",

4. Vistoria 

Durante visita ao local,roraltl iVerificadas 'as form;is"di{-a"oicfdtJ' paineldE!' publicidade
 

naestrutura existente da edifica.;ao, OpainellcompostOd~estrutui'a metalica e tecldo
 

. de vinil,estlifixsdO nos pilaresdtl fSichada:ff6ntale:nAanah1arquise, nao transmitindo
 

nenhul11tipo de carregam~tito;p~ra~m~rqui§,e~; Devlcto ao:baiXo:pesO da.estrutura do
 

'-. 
.'·painel de publiGidadetfl50' haveiia';nenhum;;ot>ite;emafJ(Jia"I~Ll1amarquee, urna.vez 

. ' I . ,,.. que seudilT1en$i()h~m~tit6i vei'ificadb u:hiloCd", for'caltulad(f~ara uma sobrecarqa de 

150 kgf/m2~ i.'. 
- ... , :"... 

WRJI·

lfilJiiii~uc ~ '" 



..
 

5. Conclusoes 

A estrutura da marquise em analise atende as condi<;6es de seguranc;a de utilizac;ao, 

nao necessitando de:nenhuma interven<;8o no sentido de refo~-Ia 

" ~. 

'.; ",' 1.1 • . • .j ... 
' ...•""' 
," " .. WRj.I;;~ro~ . 

EngO Civil Roberto Cortopassi J.nior,_ 
CREA 5806/D·DF 

.• j • 
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 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 
AGENCIA DE FISCALIZA<;AO DO DISTRITO FEDERAL
 

Diretoria de Fiscalizacao de Ativldades Economicas
 
Gerencia de Fiscalizacao de Atividades Economicas .
 

Supervisao Administrativa RAF - 05
 

INTIMA<;AO PARA PAGAMENTO DE MLILTA 
(DECISAO 1a INSTANCIA) 

A(o) Senhor (a), CURSO OPC;XO PRE VEST. PAS E CURSOS LIDA. 
CNPJ/CPF: 07.324.143/0001-06. 

Folha nD 
•

Endere~o: CSA 01 LOTE 13 SALA 01, :\,1. 
Processo:Cidade: TAGUATINGA - DF CEP:72.000-000
 

Processo Fiscal Administrativo nO 454.000708/2009
 Rubrics Mat. 

Valor do Auto de Infra~ao: R$ 2.939,13' 
Comunico que a Impugnac;ao Interposta por V. Sa. Relatlvo ao Auto 

de Infrac;ao D 001079 AEU de 26/02/2009, foi julgado (a) 
:[MPROCEDENTE pelo (a) GFAE RAF 05/DFAE/AGEFIS. 

Assim, fica v.s- INTIMADO (A), A RECOLHER OU INTERPOR 
RECURSO AO TJA/ AGEFIS/DF no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 
recebimento desta Intimac;ao. 

o nao pagamento da multa, no prazo supra, lrnpllcara na lnscrlceo 
em divida ativa, conforme dispoe 0 art. 43 da lei 657/94. 

.Endereco TJAIAGEFIS SCSQ. 08 BlocoB-50, Sobreloja, Venancio 2000 
BrasiliaIDF . 
OBS: 0 DAR-Documeilto de Arrecada~ao de Receitas podera ser retirado no site: 
www.sefp.df.gov.br QU www.sefau.dfgov.br; ou nos seguintes locais: 

a) Gerencia de· Flscallzacao de Atividades Bconomicas, RAF V' situada na 
QNM29 AEMODULO F CeiliindiaIDF; Telefone: 3581.4112 ou 3581.2576. 

b)	 Coordenacao de Atendimento ao Publico!AGEFIS, situada na RAF V ou SCS, 
Quadra 08, bloeo B-50, sobreloja - Ed. Venancio 2000 - BrasiliaIDF - CEP 
70.333-900. 
Telefone: 3961.5131 

DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADACAO ~ DAR 
Campo "C6digo": .561.4-Multas de Outras Origens 
Campo "observacao": Auto de Ihfrac;ao nO. D001079 AEU DE 26/02/2009 (indlcar 0 
nurnero e ano) . I 

Valor da Multa: R$ 2.939;13 o 

Ceilandia-Df 19, dejunhode 2009• 

•r 

..' .... 
"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade". 

QNM29 AREA ESPECIAL MODULO F TELEFONES 3581.41.11 00 3581.25.76C:\Documents and 
Settings\joscimar.neves\Meos docomentos\josclmar\INTIMAcAO CURSOOPCAO.doc 

tr 

...".; 
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_
l/~- -. _ -._ AGENCiA DEFISCALlZA¢AO --- -- • - . 

-- DIRETOR-IADE FI$(:ALiZAQAODE Ai"IVlbADESECONCMICASr ' < ' " 

- uUVt:KNO 00 DISTRITO FEDERAL 

INFRA AD 6ES) CDMETIDA(S) 

," . :. ~.~ .' ," <. '. ., ',:' ... '\. :"... '.' 

"':., . 

,1Exercrcio de atlvldadeeoonornlca sem alvara de funcionamento ou sem 0 documento no local. 
-. 

--LJ Exerciciode atividade econornlca em desacordo com 0 alvara de funcionamento.
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 434/2009-GAB-19 Brasilia DF., 05 de agosto de 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria especial deferencia em verificar a 

possibilidade de rever a notificacao em anexo, emitida a comerciante Marcia 

Teixeira Rodrigues. 

Certo de poder contar com a sua colaboracao, coloco 0 

Gabinete Parlamentar n" 19, desta Camara Legislativa, a disposicao dessa 

Agencia de Fiscalizacao, 

Atenciosamente, 
... ..,..... 

BRUNELLI 
Deputado Distrital , , 
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Ao Senhor 

GEORGEANO TRIGUEIRO FERNANDES 

Diretor da Agencia de Fiscalizacao do Distrito Federal 

NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70086-900 - Brasflla-Df - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br - www.bruneIlLcom.br 8:1 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 436/2009-GAB-19 Brasilia DF., 05 de agosto de 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria especial deferencia em verificar a 

possibilidade de rever a notificacao em anexo de multa emitida ao comerciante 

Heloiso Teixeira Nasser. 

Certo de poder contar com a sua colaboracao, coloco 0 

Gabinete Parlamentar n" 19, desta Camara Legislativa, a disposicao dessa 

Agencia de Fiscalizacao. 

Atenciosamente,
 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

Ao Senhor 

GEORGEANO TRIGUEIRO FERNANDES 

Diretor da Agencia de Fiscalizacao do Distrito Federal 

NESTA 

SAIN - Parque Rural - 70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193 
E-mail: deputado@bruneIiLcom.br - www.bruneIiLcom.br HI 

mailto:deputado@bruneIiLcom.br


v;~':C-;;~t;b~int~' _. - _ - -.-.-.---_ 

'A~	 GOVERNO DO DISTRITO F!ODERAL 
AG~NCIA DE FISCALlZAI;:AO 

,.'" - C;mp;'~~a~t~-de Sol icitacao 


