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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGEM DO DISTRITO FEDERAL.6JOER SUPERITENDENCIA DE OPERACOES 
GERENCIA DE FAIXA DE DOMiNIO.IIOF 

NeAL / GEOOM / SUOPER / OER/ OF. 

Processo nO. 113.000595/1997- NEON VEGAS 

Em, 07.06.2006, 

limo. Senhor, 

o Nucleo de Cadastramento e Licenciamento de Faixa de Domfnio - NCAl, no uso de 
suas atribuicoes, com base no disposto as folhas do processo supra citado, apresenta analise 
e parecer: 

As folhas 49 (MK 86126), do r. processo, juntou-se uma AUTORIZAGAO para 
permanencla de ocupacao por 1095 dias a contar de 02.06.1998 ou seja vauda ate 
02.06.2001. 

As folhas 50 (MK 86126), registra-se um pedido de renovacao de llcenca para ocupar a 
faixa de domfnio deste Departamento datado de 01.06.2001. 

As folhas 51 (MK 86126), enconfra-se 0 laude de vistoria da flscallzacao, procedimento 
padrao posterior a solicitacao de renovacao, datado de 27.05.2001. 

As folhas 52 (MK 86126), procede os calculos: 
· perfodo a renovar: mes 06/2001 ao mes 06/2002-365 dias 
· valor a ser cobrado pelo r. perlodo: R$ 1.746,56 
· data de sollcltacao de renovacao: 01.06.2001 (vale ressaltar) 

As folhas 53, inscreve-se 0 valor referido acima pelo periodo de 365 dias: R$1.746,56. 

As folhas 56, em 19.05.2003 a tesouraria encaminha a antiga SOFD-setor de faixa de 
domfnio, hoje Gerencia de faixa de dornlnio - GEDOM, 0 processo para a cobranca da dfvida 
em atraso, 0 responsavel pelo r. setor a epoca ja era 0 Engenheiro Lauro de Oliveira, que por 

i	 sua vez em 28. 08. 2003 enviou tal processo de volta a tesouraria para proceder ao 
recolhimento do perlodo 02.06.2001 a 02.06.2002 solicitado em 01.06.2001, ou seja quase 
dois anos ap6s a formatlzacao do pedido de renovacao manda-se 0 processo para 
recolhimento. 

As folhas 57, registra-se pela Guia de Recolhimento GR 15710 do perfodo 02/06/2001 a 
02/06/2002- 365 dias, valor principal R$ 1.746,56, data de lancamento 30.07.2001, data de 
recebimento 28.08.2003. 

Porque nao houve incidsncla de juros e multa do periodo 
lancado em 2001 e pago em 200371 Porque nao se atualizou 0 

debito ate a data do recebimento 28.08.2003711 Assim quase 
dois anos apes a formalizacao do pedido de renovacao 0 
processo e enviado para recolhimento, recolhe-se mas, n80 
atualiza-se 0 debito ate a data de recebimento 28.08.2003. Falha 
que precisa de correcao. 
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As folhas 58, junta-se uma AUTORIZACAO para ocupar nao a periodo lancado e pago 
06/2001 a 06/2002 e sim urn periodo futuro 02.06.2003 a 02.06.2004, periodo esse que em 
nenhum momenta do processo registrou-se a seu lancarnento au pagamento. 

Porque nao foi juntada a autorlzaceo do periodo a partir de 
02/06/2001 a 02/06/2002- 365 dias, urn vacuo?! 

Ademais entre as periodos 02.06.2001 a 02.06.2002 e 02.06.2003 a 02.06.2004, ha urn 
outro periodo vago que seria de 02.06.2002 a 02.06.2003. 

Porque nao foi juntado aos autos a autorlzacao do periodo 
de 02/06/2002 a 02/06/2003- 365 dias?! Esse periodo tambsm, 
por urn equivoco, nao foi lancado e consequenternente, nao 
foi pago? Ha chance desse vacuo ter sido autorizado? E 
necessarlo rever esses crlterlos de instruc;ao processual. 
Padronizar procedirnentos, docurnentar mudancas ocorridas 
no processo sao lnevltavels para urna satlsfatorla instruc;ao 
dos autos. 

Vale ressaltar que a folha 58 nao foi numerada, muito menos rubricada, sabendo-se sua 
nurneracao pelo registro da folha 59, numerada contando com a anterior 58, mas sem 
nenhuma preocupacao em reqistra-la, outra falha. 

A Autorizacao juntada as folhas 58 e chancelada, a que permite a manuseio da 
chancela par terceiros, sendo grande a chance de 0 Diretor Geral nao conhecer os fatos 
equ ivocados a saber: 

1) Periodo autorizado sem lancarnento au pagamento: 02.06.2003 a 02.06.2004. 

2) Periodos vagos sem lancarnento e pagamento e consequentemente sem a 
autorizacao juntada: 02.06.01 a 02.06.2002 e 02.06.2002 a 02.06.2003 - Vacuo de 02 
anos, sem justificativa, seja de nao ocupacao au ocupacao isenta de pagamento. 

As folhas 59, a Nucleo de Tesouraria faz alusao a uma Guia de Recolhimento-GR 
nO.15692, referente a pagamento em parcela unica. Ap6s a registro da GR, remete-se a baixa 
contabll, 

As folhas 60, junta-se a NL2003NL06942 para baixa contabll da parcela unlca do debito, 
porern, registra-se a pagamento feito atraves da GR nO.15710 relativa ao periodo 06/2001 a 
06/2002 e nao a citada na folha anterior nO. 59, GR nO.15692, sendo que essa, por sua 
vez, nao foi juntada ao processo em yoga; portanto, a despacho da Tesouraria de fls. 59 nao 
faz valldo a periodo registrado na autorizacao de fls. 58., tendo em vista que a perioda 
autorizado nao foi inscrito no GDF e consequentemente nao recolhido par este DER. Seria uma 
falha considerada irrelevante se conslderassernos a situacao como atipica no processo, 
contudo as equivocos em serie mudam a prisma de qualquer falha existente tornando-a 
relevante, e, via de consequencia com a urgente necessidade de se corrigir. 
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS ERODAGEM DO DISTRITO FEDERAL.•OER SUPERITENDENCIA DE OPERACOES 
GERENCIA DE FAIXA DE DOMINIO.IIOF 

As folhas 61 (MK 86126), registra-se urn pedido de renovacao juntado sem data de 
sollcitacao ou carimbo de recebimento que comprove 0 dia do pedido de renovacao para 
continuar a ocupar. Uma falha grosseira tendo em vista ser primordial 0 registro da data para 
que nao ocorram lnjusticas tanto com 0 solicitante quanto com 0 DER. Esse mau procedimento 
acaba por trazer lmpllcacoes lnevltaveis no processo, a saber: 

Na falta de registro da data, 0 dia cadastrado como 0 da solicltacao no SISDOM
Sistema de Faixa de Dominio, flcara a criterlo do servidor que 0 alimentar e nao do 
solicitante, que podera ser beneficiado se retardatario for 0 seu pedido e 0 seu registro 
se der em tempo, livrando-o dos juros e multa; ou prejudicado, se a renovacao for 
solicitada em tempo e registrado com data posterior ao vencimento, implicando assim 
em juros e multa. 

Assim, para renovacao da licence, lanc;amento, lnscrlcao e atuallzacac do debito, 
em casos de cobranca, faz-se imprescindivel 0 registro da data de solicltacao e do seu 
recebimento. Procedimentos que futuramente evitarao 0 surgimento de duvidas como as que 
estac ocorrendo hoje, e 0 mais importante nao serao cometidos equivocos sejam por atitudes 
ou julgamentos. 

Demais disso, no pedido de parcelamento as folhas 62 tambern nao ha registro da data. 
Tal procedimento traz interroqacoes colossais sobre a razao que justifique 0 ato. Sem data 0 

que se poderia fazer nos procedimentos vindouros? Qual e 0 objetivo a alcancar? Benesses. 

E para nao incorrer em duvidas que 0 processo existe, e e 
necessarlo haver para que sejam registradas todas as 
ocorrencias, por minimas e insignificantes que parecarn ser. 0 
pr6prio nome PROCESSO [a conota procedimento, "ato ou efeito 
de proceder", como ja diz 0 AURELIO. Via de consequencia os 
metodos adotados nos processos deste Departamento sao 
relevantes, pois os seus resultados deverao zelar pelo patrirnonio 
da Administracao e pela sua moral, portanto injustificavel 0 

equivoco. 

Observe as folhas 63, a data de renovacao lancada: 
12 de maio de 2004· de onde surgiu essa data, adtvlnhacao!l 

Deve-se realcar ainda nas fls. 63, que a data de realizac;ao dos calculos nao e a 
mesma da solicitac;ao de renovacao, a saber: 

16 de setembro de 2004 lexecuc;ao dos calculos, 04 meses ap6s 
solicitada a renovacao, 12.05.2004, iniustiticavel a morosidade, pois nem 0 laudo 
de vistoria da flscallzacao foi juntado para justificar 0 lapso temporal, outra falha. 

Vale ressaltar a irnportancia da vistoria feita pelos nossos fiscais, 
sem a qual e impossivel ter como verdadeiras, as medidas, 
dlmensao, 0 estado de conservacao, 0 local exato instalado 
na rodovia, apresentadas tanto pelo interessado no pedido de 
renovacao, como as ocorrsnclas juntadas ha multo tempo no 
processo e que devem ser atualizadas a cada perlodo renovado. 
Essas vistorias trazem lnforrnacoes primordiais para 0 justa 
lanc;amento, recolhimento, e instruc;ao do processo. 
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GERENCIA DE FAIXA DE DOMiNIO.JlOF 

Assim temos: 

Periodo lanc;ado e pago em atraso sem atuallzacao do debito ou autorlzacao para 
oeupar: 

* 02.06.2001 a 02.06.2002 

Periodo vago sem registro de lanc;amento, pagamento e autorlzacao para oeupar: 

*02.06.2002 a 02.06.2003 

Periodo autorizado, ehaneelado, porem sem registro de lanc;amento ou inseric;ao 
de debito e eonsequentemente sem pagamento: 

*02.06.2003 a 02.06.04 

Periodo lanc;ado sem 0 firme fundamento da data de sollcltacao de renovacao, 0 
I ' que impliea tambsm em uma falha a ser eorrigida no proeesso: 

*01.06.2004 a 02.06.05. 

E 0 relat6rio. 

o objeto de todos os processos desta Autarquia e de interesse publico e como tal 
devera sempre prevalecer ao interesse particular. 

o agente publico tem 0 dever de zelar tanto pelo patrlmonlo da Adminlstracao quanta 
pela sua moral, corrigindo quaisquer falhas ou equfvocos advindos de seus atos. 

Em qualquer tempo deve-se praticar ate de offcio para a satlsfacao da Admlnlstracao e 
seu interesse publico. 

Zelando pelos princfpios acima citados e respeitando 0 organograma do Departamento, 
repasso 0 relat6rio ao GERENTE DE FAIXA DE DOMINIO, ao SUPERINTENDENTE DE 
OPERAQOES e ao DIRETOR GERAL desta AUTARQUIA, para que estejam cientes e tomem 
as providencias que julgarem cabfveis. 

Eo parecer. 

Atenciosamente, 

(,)~ gQ'J-,W~~ Krrn~
-d Gizelle Fernandes Xavier Lima 
Chefe do Nucleo de Cadastramento
 

e licenciamento - NCAL
 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 148/2009-GAB-19 Brasilia DF., 02 de junhode 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria gestoes no sentido de providenciar 
por meio de urn estudo tecnico, solucoes a fim de resolver 0 problema de trafego 
nas vias em frente ao Centro Educacional Catolica de Brasilia em Taguatinga. 

o pedido e de extrema urgencia devido ao aumento do 
trafego de veiculos naquelas vias que por consequencia tern causado acidentes e 
colocado em risco a vida dos 3820 alunos daquela instituicao. 

Certos de que poderei contar com a agilidade e presteza desse 
Departamento, coloco 0 Gabinete Parlamentar n° 19, desta Camara Legislativa, a 
disposicao. 

, 

A sua Senhoria 0 Senhor 
LUIZ CARLOS TANEZINI 
Diretor do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER 
NESTA 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DIS"rRITO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 294/2009 - GAB 19 Brasilia, em 01de junho de 2009.
 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria a possibilidade de melhorias e 
complementacao da malha asfaltica da DF 230 as margens do Nucleo Rural 
Taquara em Planaltina - RA-VI. 

Em visita ao Nucleo Rural Taquara, pude observar que a implantacao da 
malha asfaltica naquela localidade esta incompleta causando indignacao e 
reclamacao constante dos moradores e condutores que precisam fazer uso 
daquela importante via de ligacao, A melhoria e complementacao da obra, alem 
de trazer beneficios ao trafego de veiculos trarao tambem beneficios aquela 
comunidade que nos periodos de chuva sofrem com 0 acumulo de lama e em 
periodo de seca, algo comum no clima de Brasilia, sofrem com a poeira. 

o Departamento de Estradas de Rodagem - DER, que goza de grande 
prestigio ante a populacao, prestando com muita competencia, urn service 
essencial aos habitantes de nossas cidades, com certeza, se sensibilizara diante 
da situacao de penuria em que se encontra aquela comunidade. 

Atenciosamente, 

..... 

c.»: ,\0'::-.V V \.\\ Ge\?i
, \ ~~ e\.o\:~ 
~ v 1\)\\ r 

A Sua Senhoria 0 Senhor ~D ~. 
LUIZ CARLOS TANEZINI 
Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do OF - DER 
NESTA 

SAIN- ParqueRural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3348-8190 a 8196- Fax:3348-8193 
www.deputado@brunelli.com.br 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 298/2009-GAB-19 Brasilia DF., 2 de junho de 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria especial deferencia no sentido de 
resolver as pendencias junto a Associacao dos Servidores do DER - ASDER, 
tais como: 

1. Manter a ASDER na sala onde se localiza atualmente; 
2. Pagamento da divida do convenio saude; -rOA 
3. Manter urn diretor da ASDER liberado. ' {)k 

Certo de que poderei contar com a agilidade e presteza desse 
Departamento, coloco 0 Gabinete Parlamentar n° 19, desta Camara Legislativa, a 
disposicao. 

A sua Senhoria 0 Senhor 
LUIZ CARLOS TANEZINI 
Diretor do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal- DER 
NESTA 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINE"rE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 361/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 06 de julho de 2009. 

Senhor Oiretor, 

E com satlsfacao que vejo esse Departamento se empenhando em 
melhorar substancialmente 0 sistema vlano do Oistrito Federal, 
principalmente na EPTG, onde trafegam boa parte de nossa frota de velculos. 

Entretanto, fui procurado por proprietarlos de quatro postos de 
combustrveis que estao instalados na EPGT, nas irnediacoes da resldencia 
oficial do Governador, nos informando que a ampliacao da malha viaria 
daquela estrada nao permltlra que todos os velculos que ali trafegam, ter 
acesso aos seus estabelecimentos, como atualmente ocorre. 

Portanto, solicito a Vossa Senhoria que verifique, com a posslvel 
urgencia, se essa intormacao procede, porque caso se constate a veracidade 
desses danos, algo tera que ser feito para que nao cause prejulzo 'financeiro 
aqueles empresarlos que, com muita luta, tentam sobreviver nesse mercado 
tao competitivo. 

Agrade~o antecipadamente a Vossa Senhoria a atencao dispensada e 
coloco este gabinete parlamentar a sua dlsposicao. 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
LUIZ CARLOS TANEZINI 
Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER 
NESTA 

SAIN- Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3348-8190 a 8196- Fax: 3348-8193 
www.deputado@bruneIlLcom.br 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 361/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 06 de julho de 2009. 

FaVijr devoiver esta via 
NCDA/DER/DF

Senhor Diretor, 

E com satlsfacao que vejo esse Departamento se empenhando em
 
melhorar substancialmente 0 sistema viario do Distrito Federal,
 
principalmente na EPTG, onde trafegam boa parte de nossa freta de veiculos.
 

Entretanto, fUi procurado por proprletarios de quatro postos de
 
combustiveis que estao instalados na EPGT, nas lmediacoes da residencla
 
oficial do Governador, nos informando que a ernpliacao da malha vlarla
 
daquela estrada nao permltira que todos os veiculos que ali trafegam, ter
 
acesso aos seus estabelecimentos, como atualmente ocorre.
 

Portanto, solicito a Vossa Senhoria que verifique, com a possivel
 
urgencia, se essa informacao procede, porque caso se constate a veracidade
 
desses danos, algo tera que ser feito para que nao cause prejuizo financeiro
 
aqueles empresarios que, com muita luta, tentam sobreviver nesse mercado
 
tao competitivo.
 

Agradec;o antecipadamente a Vossa Senhoria a atencao dispensada e
 
coloco este gabinete parlamentar a sua dlsposicao.
 

Atencio~mente, 
\ 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
LUIZ CARLOS TANEZINI 
Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3r,.193 

www.deputado@brunelli.com.br i
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 387/2009 - GAB 19 Brasilia, em 13de julho de 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria a possibilidade de reforma das duas pontes 
que liga a DF 230 as chacaras localizadas no Nucleo Rural Pipiripau II em 
Planaltina - RA-VI. 

Em visita a cidade de Planaltina, pude observar que a precariedade das 
referidas pontes naquela localidade esta causando indignacao e reclamacao 
constante dos moradores e condutores que precisam fazer uso daquele 
importante ponto de ligacao. A reforma dessas pontes, alem de prevenir varios 
acidentes, trara beneficios ao trafego de veiculos e tambem aquela comunidade. 

o Departamento de Estradas de Rodagem - DER, que goza de grande 
prestigio ante a populacao, e presta com muita competencia, urn service 
essencial aos habitantes de nossas cidades, com certeza, se sensibilizara diante 
da situacao de pemiria em que se encontra aquela comunidade. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

< \/ 
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\D~A Sua Senhoria 0 Senhor .A \;;
 

LUIZ CARLOS TANEZINI U '
 
Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do OF - DER
 
NESTA
 

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


