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Senhor Diretor, 
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Transite de Brasilia - Detran, 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 Edueaeional Cat61iea de Brasilia em Taguatinga. 

Essa reivindicacao ehegou a este gabinete por meio do otleio 
n" 03/2009 em anexo, remetido pela diretoria do Centro Educacional Catolica de 
Brasilia preoeupado com a seguranca de seus alunos. 

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

Certos de que poderei eontar com a agilidade e presteza desse 
Departamento, coloeo 0 Gabinete Parlamentar n° 19, desta Camara Legislativa, a 
disposicao, >. 
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A sua Senhoria 0 Senhor 
LUIZ CARLOS TANEZLNI 
Diretor do Departamentode 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.bruneIfLcom.br
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"I de 2009. 

ndi~o de Oiretor Gersl do Centro Educacional CatOlica d 

.as preooopa¢es da comunidade escolar, em relac;ao aos problemas 

guranc;a de transito, nas proximidades de nossa Institui~o. irigo-me a 

entido de jUntos construinnos soluycies temicas e ed tivas que 

.supera~ do problema em questAo. 

escola atua em toda a Educa«;io Basica e responde por um 

3820 alunos, gerando intense fluxo de veiculos, especialmente em horario 

termino de j :ada escolar. 

Temo :COI1vivido com pequenos acidentes naquele local, mas suspe 

em breve p emas mais agudos poderao acorrtecer. 

Pelos motivos acima expostos e acreditando que e interesse· todos a 

constru~o d :uma sociedade mais segura, solicitamos providencias enos locamos 

a inteira di s~o para aprofundannos 0 debate sabre 8S possiveis $olu~o s. 

Atenciosamente, 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 148/2009-GAB-19 Brasilia DF., 13 de abril de 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria gestoes junto ao Departamento de 
Transite de Brasilia - Detran, no sentido de providenciar por meio de um estudo 
tecnico, solucoes a fun de resolver 0 problema de trafego nas vias em frente ao 
Centro Educacional Cat6lica de Brasilia em Taguatinga. 

Essa reivindicacao chegou a este gabinete por meio do oficio 
n° 03/2009 em anexo, remetido pe1a diretoria do Centro Educacional Cat6lica de 
Brasilia preocupado com a seguranca de seus alunos. 

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 dessc 
Departamento, coloco 0 Gabincte Parlamcntar n° 19, desta Camara Legislativa, a 
disposicao. 

Atenciosamente,
 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

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

SAIN - Parque Ruml- 70086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3343-6193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br - www.bruneIlLcom.br
 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br

