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Brasilia (OF), 13 de marco de 2009 
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Exmo. Senhor 
Marcio Machado 
Secretario de Obras do Distrito Federal 

Senhor Secretario, 

Agradecidos par sua visita para constatacao das dificuldades vivenciadas pelos 
usuaries da Galeria dos Estados, aproveitamos para apresentar a Vossa Excelencia a 
Assoclacao de Cldaoaos Lojistas e usuarlos da Galeria dos Estados - ACLUG, entidade que 
atua em defesa do uso dernocratico das cidades, buscando preservar 0 meio ambiente 
construido para a atual e as futuras gerac;Oes. 

Em anexo, segue-se breve Apresentacao Institucional elaborada para possibilitar
 
uma visao geral de nossa Associacao, contendo relato de suas origens, declaracao de
 
Valores, Missao e vlsao de futuro, resume curricular da equipe que ajudara a ACLUG a
 
realizar sua mlssao, alern de delinear suas prioridades para 0 ana de 2009.
 

A ACLUG surgiu a partir de necessidades urgentes de lojistas e usuaries da Galeria 
dos Estados vitimados pela falta de cuidados publicos no local, 0 que dava margem a atitudes 
opartunistas de pessoas que se habituaram a tratar 0 patrimOnio comunitario como se fosse 
privado. A rejeiC;80 a esse estado de coisas deu origem a uma Associacao de Cidadaos, 
dispostes a mobilizar a sociedade no sentido de participar mais ativamente das discussOes que 
tratam da formutacao de poHticas pUblicas que afetam diretamente 0 dia-a-dia da populacao 
urbana. 

Nossa proposta reveste-se de grande interesse publico com respaldo no art. 182 da 
Constituic;ao Federal de 1988 que, regulamentado pelo Estatuto das Cidades e reproduzido no 
art. 312 da Lei Orgc'!mica do Distrito Federal, garante 0 direito de partlclpacao da sociedade civil 
no processo de planejamento e controle do usc e ocupacao do solo urbano; a valorlzacao, 
defesa, recuperacao e protecao do meio ambiente construldo; a protecao des bens de valor 
hist6rico, dos monumentos e, em especial, do conjunto urbanistico de Brasilia. 

Nesse contexto, os problemas vividos na Galeria dos Estados representam uma grande 
escola de cidadania porque evidenciam 0 destrato com 0 patrim6nio publico e com garantias 
constitucionalmente previstas: calcadas quebradas ou remendadas; sub-dimensienamento e 
falta de rnanutencao dos sistemas de escoamento de aguas pluviais; trechos descobertos que 
em dias de chuva represam 0 transite de usuaries, transtornando a vida de milhares de 

. pessoas; ausencia de sclucees de acessibilidade para portadores de necessidades especiais; 
rede de iluminaC;80 precarla e defasada colocando em risco a seguranc;a dos usuaries: 
abandono dos sanitarios de publlcos que se tornam dep6sitos clandestinos; falta de 
sinallzacao. 

Em sua visita, Vossa Exce~ncia tera a oportunidade de constatar 0 importante papel 
dessa Secretaria de Obras no cenario descrito. Motivos pelos quais pedimos seu mais 
urgente interesse em favor das nossas necessidade e, para subsidiar suas acees, 
solicitamos a analisar as ocorrencias descritas no ite 3 d s Objetivos e Metas da ACLUG 

(

para 0 ano de 2009, con~j fipresentac;ao In~r ucion lanexa. 

AtenCiosamen~_~
 
~ ~-- ~
 

Gabrie Melo 
Presidente 

ASSOCIE-SE: www.galeriadosestados.org 
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Exmo. senhor 
Marcio Machado 
Secretario de Obras do Distrito Federal 

Senhor Secretarlo, 

Agradecidos por sua visita para constatacao das dificuldades vivenciadas pelos 
usuaries da Galeria dos Estados, aproveitamos para apresentar a Vossa Excelencia a 
Associayao de Cidadeos Lojistas e Usuarios da Galeria dos Estados - ACLUG, entidade que 
atua em defesa do usa democranco das cidades, buscando preservar 0 meio ambiente 
construido para a atual e as futuras gera¢es. 

Em anexo, segue-se breve Apresentacao Institucional elaborada para possibilitar 
uma viseD geral de nossa Associacao, contendo relato de suas origens, deelaracao de 
Valores, Misseo e Viseo de futuro, resume curricular da equipe que ajudara a ACLUG a 
realizar sua missao, alern de delinear suas prioridades para 0 ana de 2009. 

A ACLUG surgiu a partir de necessidades urgentes de lojistas e usuaries da Galeria 
dos Estados vitimados pela falta de cuidados publicos no local, 0 que dava margem a atitudes 
oportunistas de pessoas que se habituaram a tratar 0 patrifnOOio comunitflrio como se fosse 
privado. A rejeiyao a esse estado de coisas deu origem a uma Associacao de CidadBos, 
dispostos a mobilizar a sociedade no sentido de participar rnais ativamente das discussOes que 
tratam da tormulacao de politicas puolicas que afetam diretamente 0 dia-a-dia da populacao 
urbana. 

Nossa proposta reveste-se de grande interesse publico com respaldo no art. 182 da 
Constituicao Federal de 1988 que, regulamentado pelo Estatuto das Cidades e reproduzido no 
art. 312 da Lei Organica do Distrito Federal, garante 0 direito de partici~ da sociedade civil 
no processo de planejamento e controle do usa e ocupacao do solo urbano; a valorizacao. 
defesa, recepereeao e pr<>teyao do meio ambiente construfdo; a proteyeo dos bens de valor 
hist6rico, dos monumentos e, em especial, do conjunto urbanistico de Brasilia. 

Nesse contexto, os problemas vividos na Galeria dos Estados representam urnagrande 
escola de cidadania porque evidenciam 0 destrato com 0 patrimOnio publico e com garantias 
constitucionalmente previstas: calyadas quebradas ou remendadas; sub-dimensionamento e 
falta de manutencao dos sistemas de escoamento de aguas pluviais; trechos descobertos que 
em dias de chuva represam 0 transito de usuaries, transtornando a vida de milhares de 
pessoas; ausencia de solucoes de acessibilidade para portadores de necessidades especiais; 
rede de iluminayao precaria e defasada colocando em risco a seguranya dos usuarios: 
abandono dos sanitarlos de publicos que se tornam dep6sitos clandestinos; falta de 
sinatizacao. 

Em sua visita, Vossa Exce~ncia tera a oportunidade de constatar 0 importante papel 
dessa Secretaria de Obras no cenarlo descrito. Motivos pelos quais pedimos seu mais 
urgente interesse em favor das nossas necessidades e, para subsidiar suas a¢es, 
solicitamos a analisar as ocorrencias descritas no item 3 d jetivos e Metas da ACLUG 
para 0 ana de 2009, constante da Apresentacao Institucio . I an 

Atenciosame~y I 
u~ Ie l 

---- ------ ._---- .---_...-.- -- -- ._ .. ----- ._-- '-----
Gabriel Me/o 
Presidente 

ASSOCIE-SE: www.qaleriadosestados.orq 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 59/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 10 de marco de 2009. 

r" 

Senhor Oiretor, 

Visando colaborar com essa companhia na importante rrussao do 
transporte publico do Oistrito Federal e tambern em atencao asolicitacao da 
Assoclacao de Cldadaos Lojistas e Usuaries da Galeria dos Estados 
(ACLUG), encaminho a Vossa Senhoria anexo, urn dossie apontando os 
principais problemas que passa a Galeria dos Estados e as solucoes a serem 
adotadas. 

Na documentacao enviada ha farta leqlslacao que aponta 
responsabilidade legais dessa Companhia quanta a manutencao em todas as 
estacoes rnetroviarias do OF, inclusive a da Galeria dos Estados. Lembrando 
que essa Companhia comecou a executar obras importantes de 
reestruturacao e adequacao ao usuarlo do metro naquele local, mas nao 
houve prosseguimento. 

Por tim, frente a comprovada necessidade de efetlvacao dessas 
medidas, solicito a Vossa Senhoria que providencie urgentemente 0 que ora e 
solicitado. 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
JOSE GASPAR DE SOUZA 
Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano 
do Distrito Federal-Metro DF 
NESTA 

SAIN- Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3348-8190 a 8196- Fax: 3348-8193 
deputado@brunelli.com.br 
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ortcio 
N°)2,Cl/2009 - PRE Brasilia, 16 de abril de 2009. 

Senhor Deputado, 

Em atencao ao Oficio nO 59/2009-GAB 19 desse Gabinete Parlamentar, que 

encaminhou a esta Companhia Carta, Exposic;aode Motivos e Apresentacao Institucional da 
Assoclacao de Cidadaoe Lojistas e usuaries da Galeria dos Estados (ACLUG), bern como 
fotografias e c6pia da legislac;ao atinente a materia, informamos a Vossa Excelencia que 0 

expediente mereceu acurada analise dos setores tecnlco e juridico da Empresa sobre a 
possibilidade de incorporacao daquele local como area livre da Estac;aoGaleria. 

Como bern sabe Vossa Excelencia, a administracao, a conservacao e a 
seguranc;a de areas publicae nao constituem finalidade precipua do Metro-DF, uma vez que 
a Empresa nao dispoe de condi¢es legais, tecrucas, operacionais e financeiras para 0 

atingimento de tal.objetivo. Como tarnbem nao desconhece Vossa Excelencia, ja existem, . 
para isso, outros 6rgaos na esfera administrativa do Distrito Federal. 

Acrescente-se ainda que a area da Galeria dos Estados nao e propriedade do 
METRO-DF nem foi legalmente concedida para seu usufruto. 

A Lei nO 513/93, por outro lado, limita a fiscalizacao, a admlnistracao e a 
exploracao das areas lindeiras as vias metroviariae. 0 que nao inclui aquela Galeria. 

Assim, reconhecer-se a Galeria dos Estados como "area livre" da Estac;ao 
Galeria seria extrapolar os limites da razoabftdede e proporcionalidade, principios 
constitucionais preservados pela jurisprudencla patrla. 

o objetivo da Lei nO 6.149n4 e do Decreto Distrital nO 26.516/2005 e 
resguardar a seguranc;a do trans porte metroviarto, de seus usuaries e da populacao de 
modo geral, 0 que e perseguido pela Companhia, sobretudo no desempenho da sua 
atividade-fim, que e 0 transporte publico de massa. 

Desse modo, falece amparo legal para estender 0 conceito de "area livre" das 
estacoes a espacos muito alem do aceitavel, principalmente a espaco pre-existente ao 
METRO-DF e explorado comercialmente, como e 0 caso da Galeria. 

Vale enfatizar que a terminologia utilizada pelo Decreto Distrital e "Area Livre 
de Estac;ao". Assim, tem-se por razoavel e necessario que poucos metros sao suficientes 
para alcancar tal objetivo. A Galeria dos Estados nao constitui, pois, acesso primordial ao 

funclonamento do Sistema Melroviario, contrariamente ao argumento da ACLUG. ~ 

Excelentissimo Senbor 
Deputado Rubens Cesar Brunelli Junior 
Camara Legislativa do Distrito Federal 
Nesta 

r-nn'ln~nhi~ rln M~trnnniitannrln Didritn F~rI~ral 
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Com efeito, nao ha relacao de interdependencla dessas instalacoes, 
diferentemente do que ocorre com a passagem publica de pedestres da Esta~o 108 Sui, 
em que urn equipamento s6 existe em fun~o do outro e onde a galeria subterranea tern 
como finalidade principal 0 acesso dos usuaries do sistema aos seus locais de embarque, 
ou seja, a estacao metrcvlana 

Ressalte-se que, para a Esta~o Galeria, ha acesso exclusivo e independente 
da Galeria dos Estados. 

Nesse diapasao, nao encontra amparo juridico a demanda pretendida pela 
ACLUG, haja vista a carencla de regramento normativo para a concessao da area da 
Galeria dos Estados ao METRO-OF, de forma a conferir legitimidade para gerencia e gestao 
do espac;o. As normas que existem tratam de seguranc;a de transporte pUblico metroviario e 
nao podem ter seus conceitos estendidos para outras finalidades. 

Ademais, a referida Associacao representa empresas com fins lucrativos, que 
pretendem a regulariza~o da referida area para 0 desenvolvimento de atividades 
comerciais, a margem do necessario e imprescindivel procedimento licitat6rio para a 
utiliza~o do espac;o pUblico pleiteado. 

Como.aqui exposto, Senhor Oeputado, os argumentos demonstram, de maneira 
insofismavel, nao haver fundamento legal de amparo a pretensao da ACLUG em tornar a 
Galeria dos Estados area livre da Estacao Galeria. 

Oe fato, nao existem instrumentos normativos que deem respaldo a tal 
pretensao, donde se conclui nao se poder imputar a esta Companhia responsabilidade em 
manter e administrar a Galeria dos Estados ou executar obras naquele local. 

Na certeza de podermos contar com a compreensao de Vossa Excelencia 
sobre essa restri~o legal e tecnica do METRO, em relacao as pretensoes do ACLUG, 
colocamo-nos a disposicao para quaisquer esclarecimentos adicionais porventura 
necessarios. 

I'f;. L=_ .1_ ••_&. 1:&. .1_ 1\.:-&..:&_ r_.._ ......1 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 60/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 10 de marco de 2009. 

Senhor Oiretor, 

Visando colaborar com essa companhia na importante rrussao do 
transporte publico do Oistrito Federal e tambern em atencao a soilcltacao da 
Associacao de Cldadaos Lojistas e Usuarlos da Galeria dos Estados 
(ACLUG), encaminho a Vossa Senhoria anexo, urn dossle apontando os 
principais problemas que passa a Galeria dos Estados e as soluyoes a serem 
adotadas. 

Na documentacao enviada ha farta legislayao que aponta 
responsabilidade legais dessa Companhia quanto a rnanutencao em todas as 
estacoes mefroviarias do OF, inclusive a da Galeria dos Estados. Lembrando 
que essa Cornpanhia cornecou a executar obras importantes de 
reestruturacao e adequacao ao usuario do metrO naquele local, mas nao 
houve prosseguimento. 

Por tim, frente a comprovada necessidade de efetivacao dessas 
medidas, solicito a Vossa Senhoria que providencie urgentemente 0 que ora e 
solicitado. 

Atenciosamente,
 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
JOSE GASPAR DE SOUZA 
Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano 
do Distrito Federal-Metro OF 

\NESTA 

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

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° l75/2009-GAB 19 Brasilia, 27 de abril de 2009. 

\ : 
Senhor Presidente, 

Solicito a Vossa Senhoria especial deferencia visando 0 

remanejamento do servidor DANILO XAVlER FERNANDES E SlLVA, 
matricula n" 15946, Agente de Estacao, para a Estacao Furnas, no horario 
de 16haOOh. 

A solicitacao se justifica pelo fato de 0 servidor ter 
ingressado no curso superior em horatio matutino conforme declaracao 
anexa. 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete 19 desta Camara 
Legislativa a disposicao dessa Secretaria. 

Ao Senhor 
JOSE GASPAR DE SOUZA 
Presidente da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal/Metro-Df 
NESTA 

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

mailto:deputado@bruneIiLcom.br


Universidade Cat6liea de Brasilia 
Pr6-Reitoria de Gradua~ao
 

Secretaria Academics
 

Reconhecido pela Portaria Ministerial n° 1.827 de 28 de dezembtto de 1994
 
Publicada no D.O.U. de 30 de dezembro de 1994
 

Declaracao 

Declaramos, para os devidos fins, que i anilo Xavier 

Fernandes e Silva, matrlcula n° UC09028112, aluno do 10 (prim iro) semestre 

curricular do curse de 354 • Engenharia Civil, ministrado por es Instituicao de 

Ensino Superior, esta regularmente matriculado no 10 semestre de! 009. 

Brasilia ~ DF, 17 de fevereiro de 2009 

-;{r( .£i"~, 
8"£0", ~(lr"tl'hw, . 

Aux. Adrnln\stratlvo 
UCB/UBc.G 
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oncio 
N°Jfj t(/2009 - PRE Brasilia, 12 de maio de 2009. 

Senhor Deputado. 

Em aten~o ao Oficio nO 175/2009-GAB 19 desse Gabinete Parlamentar, que 
solicita 0 remanejamento do Agente de Esta~o desta Companhia Danilo Xavier 
Fernandes e Silva, matricula nO 1594-6, para a Esta~o Furnas, a tim de cumprir 0 horario 
de 16 h a OOh, informamos a Vossa Excellmcia que esta Empresa buscara atender ao 
pleito, 0 mais breve possive!. Com efeito, a referida altera~ exige mudancas nas atuais 
escalas de trabalho bern como 0 deslocamento de um outro empregado que possibilite a 
troca de horario solicitada. 

Na certeza de podermos contar com a compreensao de Vossa Exceh3ncia 
sobre essa restri~o momentanea, colocamo-nos it disposi~o para quaisquer 
esclarecimentosadicionais porventura necessarios. 

ExcelentissimoSenhor 
Depulado Rubens Cesar Brunelli Junior 
Camara Legislativa do Distrito Federal 
Nesta 

Comoanhia do Metrooolitano do Distrito Federal 


