
OF. N° 549/2009 - GAB 19 Brasilia-Df., 04 de setembro de 2009. 

Senhor Diretor-Presidente, 

Solicito gestoes de Vossa Senhoria no sentido de verificar a forma 
correta de atendimento ao pleito constante no OF. N° 342/2009-GAB 19, de 
22.06.2009 (copia anexa), requerendo a abertura de uma linha de credito especial 
para as igrejas adquirirem imoveis, construcao e reforma, visando a recuperacao de 
drogados, educacao contra drogas licitas e ilicitas, acolhimento de pessoas egressas 
do sistema prisional, saude, cursos profissionalizantes, etc. . 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n° 19, desta Camara 
Legislativa, adisposicao de Vossa Senhoria. 

Ao Senhor 
RICARDO DE BARROS VIEIRA 
Diretor-Presidente do BRB- Banco de Brasilia S/A 
NESTA 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETEPARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITALBRUNELLI 

OF. N°342/2009 - GAB 19 Brasilia, DF, em 22 de ji.mho de 2009. 

Senhor Governador, 

Atendendo a uma antiga reivindicayao dos Iidere~ligiosos do Distrito 
Federal, Yassa Excelencia sancionou a Lei Camplementar nO ~12009, que dispOe 
sobre a politica publica de regularizagao urbanistica e fundlaria das unidades 
imobiliarias ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto para celebraeoes 
publicas ou entidades de assistencla social e da autras providencias. 

Independentemente de denominacao religiosa, e sabido que em sua 
maiaria, as igrejas prestam relevantes services saciais: recuperacao de drogados; 
educacao contra drogas Iicitas e i1fcitas; acolhimento de pessoas egressas do 
sistema prisional; saade: cursos profissionalizantes e etc. 

Muitas delas gostariam de fazer mais pela sociedade, mas nao 
possuem condicoes financeiras et sequer, alguma Iinha de credito junto ao bancos, 
para alavancaram suas acees sociais junto a comunidade. 

Na pagina eletronlca do Banco de Brasilia - BRB, encontra-se 
estampado os objetivos daquela instituiy80 in verbis: 

"0 Banco de Brasilia busca realear sua imagem institucional e 
social, por meio do apoio a projetos nas areas de saLide, social, 
cultural, esportiva, educativa, ambiental e tecnol6gica, onde 
podera associar a sua marca aos resultados alcaneades per estes 
projetos junto acomunidade de Brasilia. 

Os patrocinios apoiados pelo BRB visam a aprimorar 0 seu 
relacionamento com a sociedade com 0 objetivo de gerar novos ~ 
ne 6cios e consolidar a ima em 0 Sa co vinculada ao 
cumprimenfo de sua missao e vaIores"• ~ 

qIPo,cf! . 

Govemador do Distrito Federal 
NESTA \~~y \if8'
 
ASU!l Excelencia 0 Senhor 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
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CAMARA LEGISLATIVA 00 OISTR'TO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAl BRUNELLI 

o Banco de Brasilia - BRB poderia melhorar e consolidar essa 
imagem do social de forma mais intensa junto a comunidade. Bastaria criar 
condlcoes especiais com a abertura de Iinha de creditos especificos para: 

a) a aquisiyao de im6veis;
 
b) construcao e reforma;
 
c) compra de m6veis diversos.
 

Sabendo do compromisso de Vossa Excelencia com as llderaneas 
religiosas da cidade, solicito que interceda junto ao Banco de Brasilia - BRB, a fim 
de que se abra urna Iinha de credito especial para as igrejas para a aquisicao de 
im6veis, construcao e reforma. 

Por tim, agrade~o 0 tratamento dispensado a todas as igrejas do 
Distrito Federal e, acredito piamente que, caso venha ocorrer a abertura dessa linha 
de credlto especial junto ao BRB, Vossa Excelencia consolidara seu mandata como 
a primeira lideranca polftica desta cidade que, de fato, atendeu todas as 
reivindica¢es da comunidade crista. 

Respeitosamente, 
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