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A CAMARA LEGISLATIVA DO DIS"rRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 
:GI 
IAI 

OF. N° 52/2009 - GAB 19	 Brasilia - OF, 03 de marco de 2009. 

Senhor subsecretarlo, 

Sirvo-me do presente para solicitar a autorlzacao de Vossa Senhoria para 0	 ;er 

---I::>	 Apostolo Ooriel Wladimir de Oliveira, C.l.no 301.349 - SSP/OF e 0 Pastor Alexandre in 

de Souza Felix, C.l.no 010.640.363.7 - SSP/RJ, visitar 0 Senhor Marcos Alves, na D1 
Sala - 520, 5° andar do HRAN, no dia 05/03/2009, as 15 h. HI 

Atenciosamente, 

~<:, - .c: 
Getulio Soares Novaes Frota 

Chefe de Gabinete 

A Sua Excelencia 0 Senhor
 
Anderson Jorge de Macedo Espinola
 
Subsecretario do Sistema Penitenciario do OF
 
NESTA
 

SAIN- Parque Rural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3348-8190 a 8196- Fax: 3348-8193	 i-90 



CAMARALEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO D1STRITAL BRUNELLI 

OF. N° 52/2009 - GAB 19 Brasilia - OF, 03 de marco de 2009. 

Senhor subsecretarlo, 

Sirvo-me do presente para solicitar a autorizacao de Vossa Senhoria para 0 

Apostolo Ooriel Wladirnir de Oliveira, C.l.no 301.349 - SSP/OF e 0 Pastor Alexandre 

de Souza Felix, C.l.no 010.640.363.7 - SSP/RJ, visitar 0 Senhor Marcos Alves, na 

Sala - 520,5° andar do HRAN, no dia 05/03/2009, as 15 h. 

Atenciosamente, 

~:. 
Getulio Soares Novaes Frota 

Chefe de Gabinete 

A Sua Excelimcia 0 Senhor 
Anderson Jorge de Macedo Espinola 
Subsecretario do Sistema Penltenclarlo do OF 
NESTA 

SAIN - Paraue Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO I)ISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 47/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 03 de marco de 2009. 

Senhor Defensor, 

Acuso 0 recebimento no oficio nO 01, de 16 de fevereiro de 2009, orlundo 
dessa Defensoria Publica, oportunidade em que parabenizo Vossa Excelencia e 
todos os seus servidores, pelo trabalho brilhante realizado por esse 6rgao, com a 
implanta9ao do sistema de recepcao, audlencias e andamento processual, que visa 
o atendimento juridico imediato as pessoas mais carentes da sociedade. 

Estou convencido de que os indices de desempenho da Defensoria Publica 
do DF no ana de 2008 demonstram claramente a competencia e 0 compromisso 
desse 6rgao com a sociedade do Distrito Federal. 

Nesse sentido, vai meu singelo reconhecimento a esses bravos servidores, 
porquanto 0 exercicio da funcao que desempenham requer mais que 0 simples 
fazer por impoeicao legal, exige 0 interesse implicito de quem 0 faz, no dizer de 
nosso pena de aura Machado de Assis: 

"...a virtude e prequlcosa e avara, nao gasta tempo nem papel; s6 0 interesse eativo 
e pr6digo..." 

Atenciosamente, 
»->: 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Geraldo Martins Ferreira 
Procurador de Assistencia Judiciaria do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN- ParqueRural-70086-900- Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3348-8190 a 8196- Fax: 3348-8193 
deputado@brunelli.com.br 
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Assoclacao dos Defensores PLiblicos do Distrito Federal 

() 

Offcio n.? 1 12009 ~raSflia,16 de fevereire de 2009 

(,.(j(\v ~ ~ Q 

A Sua Excelencia 0 Senhor \>\~~~SJ rKir:J.... eY r ~ .if 
Deputado Rubens Cesar Brunelli ~ ori "'r /\ ~v \{;J , ' 
Camara Legislativa - Brasilia-DF ~~. -/ 

r ~O ~vry;"i Co 
Assunto: Estatistica de Atendimento da Defensoria Publica do Distrito Federal 

Senhor Deputado, 

Ecom grata satlsfacao que vimos informar os dados estatisticos da Defensoria Publica do 

Distrito Federal - CEAJUR. A Defensoria Publica do Distrito Federal fez urn balance das 

atividades desenvolvidas pela instituicao em 2008. De acordo com 0 estudo, de 2005 a 2008 

ocorreu urn crescimento significativo nos atendimentos, audiencias, andamento processual e 

outros services prestados pelos Nucleos de Assistencia Juridica do DF. 

Ao todo, os 162 defensores publicos - auxiliados por servidores, estaqiarios e 

colaboradores do Centro de Assistencia Judiciaria do Distrito Federal - atenderam durante todo 0 

ana de 2008 mais de 367 mil pessoas carentes de recursos financeiros para contratar advogado e 

pagar as despesas relativas ao processo judicial. Desse total, cerca de 10 mil atendimentos foram 

prestados aos idosos. (confira os indicadores de desempenho abaixo). 

CRESCIMENTO DOS INDICADORES NOS ANOS: 2007 E 2008 

Indicadores Ano 2007 Ano 2008 Crescimento em 2008 
Atendimentos Realizados 288.464 367.151 2728% 

Novas Ad5es e Contestac5es 41.820 49.994 1955% 
Processos Movimentados 230.277 259.859 1285% 

Audlenclas Realizadas 48.043 55.356 1522% 
Recursos Interpostos 8.878 7.931 -10,67% 
Acordos Extrajudiciais 1.672 1.519 -915% 

Segundo 0 balance de desempenho da Defensoria Publica, foram atendidas cerca de duas 

mil e quinhentas pessoas durante os 22 mutir6es e eventos externos realizados nas diversas 

regi6es administrativas do DF. 

Na oportunidade, desejamos votos de elevada estima, respeito e esperamos contar com 

Vossa Excelencia nas causas que forem de interesse da Defensoria Publica do Distrito Federal. 

Atenciosamente, 

" 

SRlVN Quadra 702 - Conjunto P - Sala 1080 - Edificio Brasilia Radio Center - CEP: 70.719-900 - Brasilia-OF
 
Telefones: (61) 3326-0830 / 9304-2451 - E-mail:adepdf@adepdf.org.br - Site: www.adepdf.org.br
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 061/2009-GAB 19 Brasilia DF., 10 de marco de 2009. 

Senhor Ministro, 

Dirijo-me a Vossa Excelencia para solicitar gest6es dos 
orgaos competentes desse Ministerio no sentido de examinar a 
possibilidade de convocar mais candidatos aprovados no concurso publico, 
realizado em 2004 para provimento de vagas para PERITOS. 

Sabe-se que foram convocados aproximadamente 146 
candidatos e, dentre os candidatos que ainda na foram convocados consta 
o Senhor ERCILIO RIBEIRO OLIVEIRA, classificado em 173° lugar. 

Para melhor visualizacao segue memorial com inforrnacoes 
pertinentes. 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n? 19, desta 
Camara Legislativa, a disposicao de Vossa Excelencia. 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
TARSOGENRO 
Ministro da Justica 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br - www.bruneIlLcom.br
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Ministerio da Justiea 
Gabinete do Ministro 

Assessoria de Assuntos Parlamentares
 
Esplanada dos Ministerios BlocoT Ed. Sede- 4° andar- sala408
 

70064-900 - Brasilia- DF.
 
3429-3723/3527/ Fax: 3429-3342 - aspar@mj.gov.br
 

Oficio nO 100/09 - MJ/ASPAR 
Brasilia, 18 de marco de 2009. 

A Sua Excel~ncia 0 Senhor 
Deputado Distrital BRUNELLI 
SAIN- Parque Rural 
Camara Legislativa do OF 
70086-900 - Brasilia - DF 

Assunto: Convocar mais candidatos aprovados no concurso publico realizado em 
2004. 

Senhor Deputado, 

De ordem do Senhor Ministro de Estado da Justlca, comunico a Vossa 

Excelemcia 0 recebimento do OF. N° 061/2009, de 10 de marco de 2009, referente ao 

assunto em epigrafe. 

Informo que 0 expediente foi enviado Diretor-Geral do Departamento de 

Policia Federal, para analisee adocaodas providencias cablveis. 

Aproveitopara reiteraros votosde estimae conslderacao. 

Respeitosamente, 

~~~k 
Ivane S. Furtado 

Chefe da Assessoria Parlamentar, Substituta 

OFIFRANCIElE 



*** MEMORIAL***
 
Concurso - Departamento de Policia Federal realizado em 2004. 

o Departamento de Polfcia Federal (DPF) realizou concurso publico em 2004 para 
provimento de 2492 vagas de delegados, peritos, agentes e escrivaes, Desse concurso, 
lograram exito 4749 candidatos. 

Ao lange destes anos, 0 DPF vem convocando os aprovados para realizacao de curso de 
formacao na Academia Nacional de Polfcia (ANP), sendo que na ultima turma, iniciada em 
16/2/2009, foram convocados exdusivamente candidatos aprovados para os cargos de 
perito e delegado excedentes, isto e, classificados alern do nurnero de vagas 
originalmente oferecidas. Tal feito foi possivel gragas acriacao de novos cargos pela LEI 
N° 11.890, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. 

Pouco antes de convocar candidatos para esta ultima turma (NONA), 0 DPF expediu 0 

EDITAL N.o 001/2009 - DGP/DPF - NACIONAL, DE 07 DE JANEIRO DE 2009, no qual 
prorroga 0 concurso por 180 'dias a contar de 12/01/2009, podendo esse prazo ser 
estendido por igual perlodo, de acordo com 0 edital. 

Isto posto, apesar de ainda haver candidatos aprovados, remanescentes desse concurso, 
e vagas ociosas no DPF, tem side ventilado que esta seria a derradeira turma, pois nao 
haveria intencao, nem do DPF nem do MPOG, em prorrogar por mais 180 dias 0 concurso 
e chamar mais candidatos aprovados. 

E sabido que existem cargos (vagas) ainda nao ocupados no DPF e, como dito, ainda 
existem candidatos aprovados neste concurso publico, situacao que, de acordo com vasta 
jurisprudencia (citada adiante), e garantidora da convocacao destes candidatos 
regularmente aprovados. 

A Constltuicao da Republica determina que a regra para 0 acesso a cargo ou emprego 
publico sera por meio de previa aprovacac em concurso publico de provas ou de provas e 
tltulos. Vejamos 0 dispositivo constitucional: 

Art. 37 (...) 

I - os cargos, empregos e tuncoes publicas sao acessiveis aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego publico depende de aprova~ao previa em 
concurso publico de provas ou de provas e titulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeecoes 
para cargo em comissao declarado em lei de livre nomeecso e exonereceo; (grifos 
nossos) 

No que tange ao prazo de validade do concurso publico, disp5e ainda a Carta Magna, 
que: 

Art. 37 (...) 



1/1 - 0 prazo de validade do concurso publico sera de ate dois anos, prorrogavel uma 
vez, por igual periodo; 

IV - durante 0 prazo improrrogavel previsto no edital de convoceceo, aque/e 
aprovado em concurso publico de provas ou de provas e titulos sera convocado 
com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 
(grifos nossos) 

Alguns doutrinadores entendem que esta situacao configura apenas expectativa de direito 
a convocacao, pois 0 recrutamento do aprovado e ate discrtcionarlo da adrninistracao 
publica quanto a conveniencia e oportunidade. 

Contudo, 0 Supremo Tribunal Federal tem mudado seu posicionamento e a 1a Turma 
decidiu no sentido de que 0 candidato classificado dentro do numero de vagas previstas 
em edital, tem 0 direito Iiquido e certo a nomeaC80, logo 0 ate de convocacao, que era 
dlscrlcionario, passa a ser vinculado as regras do edital, uma vez que ha vagas ociosas 
no departamento. 

A propria LEI N° 11.890, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, que cria novos cargos no DPF 
corrobora com 0 entendimento de que ha necessidade de provimento de pessoal efetivo 
naquele departamento. E se ha, em contrapartida, candidatos aprovados em concurso 
que se encontra em plena validade, deve haver, necessariamente, a convocacao. 

Portanto, 0 DPF deve realizar imediato e minucioso levantamento de vagas ociosas em 
seu quadro efetivo e solicitar autorizacao ao MPOG para convocacao dos aprovados 
remanescentes para matrfcula na Academia Nacional de Policia, e posterior norneacao 
dos concludentes. 

Sabemos que 0 DPF tem interesse na convocacao e formalizou pedido ao MPOG. Mas 
teria side rechacado por aquela Pasta Ministerial sob 0 argumento do limite quantitativo 
dos 50%, disposto no Decreto nO 4175/2002. Ocorre que ha parecer da consultoria juridica 
do DPF corroborada por vasta jurisprudencla do STF e do STJ que entende que 0 
dispositivo introduzido pelo Decreto nO 4175/2002 veio apenas estabelecer um 
balizamento de conduta no ambito da Administracao Federal, e que esta pode, e deve, 
adotar solucao diversa quando da analise de cada caso concreto. 

Ora, isso e obvio, haja vista que um decreto jamais poderia impor limites ao texto 
constitucional, que em verdade n80 exige tal teto quantitativo para a norneacao de 
candidatos aprovados em concurso publico. Ao contrario, garante a norneacao destes, 
desde que haja vaga disponfvel para 0 cargo pretendido e esteja em vigor 0 concurso em 
questao. 

Seguem alguns julgados do STF e STJ, todos relacionados a vagas existentes ou 
surgidas no prazo de validade do concurso e outros casos afins: 

EMENTA: - Recurso extreomineno. Administrativo. Concurso Publico. 2. 
Ac6rdBo que negou provimento a apelagBo, assentando a inexisiencie de 
direito subjetivo a nomeecso de candidatos aprovados em concurso para 
provimento de cargo de Professor Assistente. 3. CriagBo de dois cargos de 
Professor Assistente no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do 



Diretto, quando se encontrava em pleno curso 0 tempo de eticecie do 
concurso publico. Ocorrencia de contreieceo de professores e renoveceo 
de contrato. 4. Precedente da Turma no RE 192. 569-PI, em que se 
assegurou a nomeeceo de concursados, eis que existentes vagas e 
necessidade de pessoal. 5. Constituit;ao, art. 37, IV. Prequestionamento 
verificado. 6. Recurso extreoniineno conhecido e provido. ( STF- RE 273605 
/SP) 

No referido julgado quanto a interpretat;ao do inciso IV do art. 37 da CF 
restou assentado: "A imerpretecso ha de ser teleologica, nao literal, porque 
nao existiam novos 'concursados'." 

No RE 192.568-0 restou assinalado: "Se a Carta assegura no prazo de 
validade do concurso a convocecao de candidatos nele aprovados com 
prioridade sobre novos concursados, ou seja, candidatos aprovados em 
concurso posterior, e de concluir-se que a inercie intencional ou neo da 
Administrat;ao publica, deixando de preencher cargos existentes, leva a 
conviccso sobre a titularidade do direito subjetivo de ser nomeado. 11 

o Superior Tribunal de Justice ja assentou que "os aprovados em concurso 
pub~ico terao prioridade para nomeecso sobre novos concursados para 
preencher vagas existentes quando da abertura do edital e aquelas que 
porventura surgirem dentro de seu perfodo de validade." 

Ementa: 
"RECURSO ORDINARIO. MANDADO DE SEGURAN9A. CONCURSO 
PUBLICO. OFICIAL DE JUST9A. EDITAL. NUMERO DETERMINADO DE 
VAGAS. CANDIDATOS APROVADOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. 
CARGOS VAGOS. CONCURSO AINDA VALIDO. DIREITO LlQUIDO E 
CERTO. 
E unsnime na jurisprudencia 0 entendimento de que os candidatos 
aprovados em concurso publico possuem mera expeetativa de direito a 
nomeeceo; todavia, essa expectativa faz nascer direito subjetivo se, dentro 
do prazo de validade do concurso, surgem novas vagas nao previstas no 
edital. Precedentes. Recurso ordlnerio Provido. (STJ- RMS N° 15. 180-PR) 

No julgado acima asseverou 0 Colendo Tribunal Superior: 

"Se e certo que a administrat;ao nao e obrigada a nomear todos os 
aprovados, face aos jufzos de oportunidade e conveniencie de que dispoe, 
tembem e certo que' a existencie de vaga e a necessidade de preenche-Ia 
geram direito aos aprovados de serem nomeados dentro do prazo de 
validade do concurso. (...) Na esteira desse entendimento, pode-se dizer: 
ainda que 0 Edital de concurso publico tenha previsto inicialmente numero 
determinado de vagas para certo cargo, enquanto perdurar a vigencia do 
certame, terso prioridade os nele aprovados para ocupar cargos vagos que 
venham surgindo. A assertiva acima apresenta-se coerente com os 
ptinciplos norteadores da administrat;ao publica, mormente 0 da eficiencia, 
posta que, se ha candidatos aprovados, aptos a exercerem as tuncoes 
inerentes ao cargo, neo seria plausfvel a abertura de novo certame para 
preenchimento de vagas nao previstas quando da elaborat;ao do edital, 0 



que, por certo, seria dispendioso. Ressalte-se que, conforme assente na 
jurisprudencia, 'eproveceo em concurso publico gera mera expectativa de 
direito'; entretanto essa expectativa se transforma em direito subjetivo 
quando ha necessidade de preenchimento de vaga e aprovado em 
concurso valido, cujo prazo de validade neo se expirou." 

"REGURSO ORDINARIO. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURAN9A. 
PRAZO PARA PROPOSITURA PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. 
PERDA DO OBJETO. MERITO. NAo OCORRENCIA. ADMINISTRATlVO. 
CONCURSO P(jBLlCO OFICIAL DE JUSTl9A. EDITAL. N(jMERO 
DETERMINADO DE VAGAS. CANDIDATOS APROVADOS. 
EXPECTATIVA DE DIREITO. CARGOS VAGOS. CONCURSO AINDA 
vALIDO. DIREITO LfQUIDO E CERTO. 
o mandado de Seguranc;a interposto ap6s 0 prazo de validade do concurso 
neo implica em perda do objeto, cerencie de ac;ao ou lnexisiencte de 
pressuposto processual. E unenlme na jurisprudencia 0 entendimento de 
que os candidatos aprovados em concurso publico possuem mera 
expectativa de direito a nomeecso; todavia, essa expectativa faz nascer 
direito subjetivo se, dentro do prazo de validade do concurso, surgem 
novas vagas neo previstas no edital e elementos que demonstram a 
necessidade de provimento do cargo. A designac;ao de servidor de cargo 
estranho aquele para 0 que foi realizado 0 concurso e ate concreto de 
recusa a candidatos remanescentes. Recurso provido." (STJ - RMS N° 
14.689-PA) 

No julgado acima, asseverou 0 relator: 

"Os julgados do E. STF e deste E. Tribunal, inclusive desta Sexta Turma, 
tem se posicionado no sentido de entender a aprovac;ao em concurso 
publico como mera expectativa de direito que, neo obstante, se concretize 
quando, de forma inequivoca, 0 Poder Publico manifesta vontade de 
preencher os cargos, 0 que se pode depreender de novo concurso, ainda 
valido 0 anterior; da nomeeceo de servidores temporerios; nomeac;ao de 
candidatos pior classificados no concurso (principio da adjudicac;ao 
compuls6ria); etc. 

(...) Como a jurisprudencia tem percebido, 0 edital retrata 0 numeto de 
vagas existentes em determinado momento, numero este que e dado pela 
lei e pode alterar-se no futuro. Assim, 0 direito subjetivo a nomeeceo 
decorre de vagas novas, nao previstas no edital." 

"A aprovac;ao em concurso publico de provas, ou de provas e titulos, 
garante 0 direito a nomeecso ao candidato classificado se, dentro do prazo 
de validade do certame, surgir vaga e a Administrac;ao demonstrar 
interesse em prove-le," (TRF 5a REGIA0- AGTR52820 -CE) 

Nesse sentido, a precisa lic;ao de Celso Antonio Bandeira de Mello: 

"Os concursos publicos tereo validade de ate dois anos, prorrogaveis uma 
vez por igual periodo (art. 37, III), isto e, por tempo igual ao que Ihes haja 
side originariamente consignado (art. 37, IV). No interior de tal prazo os 



aprovados terBO preced{mcia para nomeeceo sobre novos concursados
 
(art. 37, IV). Como conseaoencie desta prioridade, a AdministraqBo s6 com
 
eles podera preencher as vagas existentes dentro de seu periodo de
 
validade, que ja existissem quando da abertura do certame, quer ocorridas
 
depois. E certo, outrossim, que nBO txxiet« deixa-Io escoar simplesmente
 
como meio de se evadir ao comando de tal regra nomeando em seguida os
 
aprovados no concurso sucessivo, que isto seria um desvio de poder. Com
 
efeito, se fosse possivel agir deste modo, a garantia do inciso IV nBO
 
vale;ra nada, sendo 0 mesmo uma "Ietra morta". (Curso de Direito
 
Administrativo, 158 ediqBo, Malheiros Editores, 2003, p. 259).
 
ementa do julgado do TRF 58 REGiso - AGTR52820 -CE apareceu de
 
modo incompleto, s6 a parte final, mas agora segue abaixo a ementa
 
integral:
 

"0 Supremo Tribunal Federal, por suas 18 e 28 Turmas firmou 0
 

entendimento de que surgindo vagas no prazo de validade de concurso
 
publico, e se resta caracterizada a intenqBo de prove-las, com a abertura
 
de novo certame, ainda que ap6s 0 esgotamento do prazo de validade do
 
primeiro, este a AdministraqBo obrigada a nomear, preferencialmente, os
 
candidatos habi/itados no concurso anterior (RMS N° 23.538-DF, Primeira
 
Turma, ReI. Min. Sepulveda Pertence e RMS N° 23.657-DF, Segunda
 
Turma, ReI. Min. Marco Aurelio).
 
A aprovaqBo em concurso publico de pro vas, ou de provas e titulos,
 
garante 0 direito a nomeeceo ao candidato c1assificado se, dentro do prazo
 
de validade do certame, surgir vaga e a AdministraqBo demonstrar
 
interesse em prove-le. "
 

"RMS. ADMINISTRATlVO. CONCURSO PUBLICO. AGENTE FISCAL.
 
PRAZO DE VALIDADE. PRORROGA(;AO. ATO DISCRICIONARIO.
 
LEGISLA9AO SUPERVENIENTE. CRIA9AO DE NOVAS VAGAS.
 
PREENCHIMENTO INTEGRAL. FACULDADE DA ADMINISTRA9AO.
 
INEXISTENCIA DE QUEBRA NA ORDEM DE CLASSIFICA9AO.
 
AUSENCIA DO DIREITO LiQUlDO E CERTO INVOCADo.
 
1- Conforme cedice jurisprudencia deste Tribunal, a fixaqBo do prazo de
 
validade do concurso, assim como a sua prorrogaqBo, respeitando-se 0
 

balizamento constitucional, insere-se na esfera da discricionariedade da
 
AdministraqBo Publica.
 
2- Havendo legislaqBo superveniente ao edital, instituindo novas vagas de
 
Agente Fiscal, e facultado ao Poder Publico convocar quantos candidatos
 
entender conveniente, desde que respeitada a ordem de c1assificaqBo.
 
Desta feita, 0 preenchimento dos cargos pretensamente existentes, assim
 
como a prorrogaqBo da validade do certame, SBO atos aiscncionenos da
 
AdministraqBo Publica. "
 

"RMS 21308/MGRECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE 
SEGURAN9A200610022071-0 
Relator(a) 
Ministro PAULO MEDINA (1121) 
OrgBo Julgador 
T6- SEXTA TURMA 
Data do Julgamento 



0510912006 
Data da Publicac;aolFonte 
OJ 0211012006 p. 314 
Ementa 
RECURSO ORDINARIO - MANDADO DE SEGURAN9A. CONCURSO 
PUBL/CO. CITA9AO DOS DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE
OMISsAo QUANTO A NOMEA9AO DO SERVIDOR CLASSIFICADO. 
CANDIDATOS REMANESCENTES APROVADOS. CARGOS VAGOS. 
NOMEA9AO. ATO VINCULA DO. PRINC/PIO DA LEGAL/DADE. DIREITO 
LiQUlDO E CERTO. 
1. A Administrac;ao Pt1blica s6 pode ser exercida em conformidade com a
 
lei. A atividade administrativa consiste na expedic;ao de atos infralegais e,
 
portanto, complementares a lei.
 
2. 0 candida to em concurso pt1blico tern assegurado a direito a nomeeciio,
 
se aprovado dentro do limite de vagas pre vista no edital, em face do
 
disposto em lei estadual. 0 provimento no cargo, na hip6tese dos autos,
 
nao consiste em mera expectativa de direito, mas ato vinculado a clara e
 
expressa determineceo legal.
 
3. Na especie, a direito atribuido aos candidatos classificados dentro do
 
nt1mero de vagas ha de ser deferido aos demais aprovados, diante da
 
impossibilidade de serem providas as vagas com as candidatos
 
classificados, desde que respeitada a ordem de classificac;ao.
 
4. A Administrac;ao nao pode deixar de prover as vagas, nomeando as
 
candidatos remanescentes, depois da pratica de atos que caracterizam, de
 
modo inequivoco, a necessidade de preenchimento de vagas.
 
Recurso pro vida."
 

"Processo RMS 146891 PA RECURSO ORDINARIO EM 
MANDADO DE SEGURAN9A200210047583-0 Relator(a)Ministro PAULO 
MEDINA (1121) 6rgao JulgadorT6 - SEXTA TURMAData do 
Julgamento04105l2004Data da Publicac;aolFonteDJ 2010912004 
p. 334 Ementa RECURSO ORDINARIO. PROCESSUAL. MANDADO DE 
SEGURAN9A. PRAZO PARA PROPOSITURA PRESSUPOS TOS 
PROCESSUAIS. PERDA DO OBJETO. MERITO. NAo OCORRENCIA. 
ADMINISTRATlVO. . CONCURSO PUBL/CO. OFICIAL DE JUSTl9A. 
EDITAL. NUMERO DETERMINADO DE VA GAS. CANDIDA TOS 
APROVADOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. CARGOS VAGOS. 
CONCURSO AINDA VAL/DO. DIREITO LiQUIDO E CERTo. 
o Mandado de Seguranc;a interposta ap6s a prazo de validade do concurso 
neo implica em perda do objeto, cerencie de ac;ao au inexisiencie de 
pressuposto processual. 
E unemme na jutisptuaencu: a entendimento de que as Candidatos 
aprovados em concurso pt1blico possuem mera expectativa de direito a 
nomeecso; todavia, essa expectativa faz nascer direito subjetivo se, dentro 
do prazo de validade do concurso, surgem novas vagas nao previstas no 
edital e elementos que demonstram a necessidade de provimento do cargo. 
A designac;ao de servidor de cargo estranho equele para a que foi realizado 
a concurso aato concreto de recusa a candidatos remanescentes. 
Recurso pro vida." 



"E unamme na jutisptudenci« 0 entendimento de que os candidatos 
aprovados em concurso publico possuem mera expectativa de direito a 
nomeeceo; todavia, essa expectativa faz nascer direito subjetivo se, dentro 
do prazo de validade do concurso, surgem novas vagas neo previstas no 
edital e elementos que demonstram a necessidade de provimento do cargo. 
(RMS 15645/MG- REL. Ministro Paulo Medina -Sexta Turma - DJ 
20/0212006, p. 361)" 

Assim sendo, pugna-se pela possibilidade de V. Exa. realizar contatos com 0 senhor
 
ministro da justica, com 0 DPF e com 0 MPOG no sentido de que estes realizem gestoes
 
para convocacao dos demais excedentes do concurso em comento, haja vista a
 
pacificidade deste tema no ambito da Suprema Corte brasileira, 0 que requer ainda com
 
maior urgEfmcia no posicionamento da Adminlstracao. ate mesmo para que se evitem
 
outras numerosas acoes judiciais e todos os desdobramentos que elas trazem.
 
A partir das evidencias jurisprudenciais, ventila-se entre os excedentes, ainda n80
 
convocados, a possibilidade de ingresso de aC;80 civil publica junto ao Ministerio Publico
 
para garantir a convocacao. Todavla, sempre e esperado dos nossos gestores publicos 0
 
bom senso, dentro da legalidade, para efetivacao de acoes que visem 0 interesse publico,
 
e, para usar as palavras do proprio DPF, em 2003, a convocacao dos excedentes vem ao
 
encontro do interesse publico, haja vista que vira suprir rapidamente os c1aros na tabela
 
de totacao da Polfcia Federal, de forma economica e transparente, bem assim confiqurara
 
marco positivo em prol da efetivacao e otimizacao da sequranca publica.
 

CaNTATaS:
 
Ministro da Justic;a - Sr. Tarso Genro;
 
Diretor Geral do DPF: Delegado Luiz Fernando Correa
 
secretarto de Gestao do MPOG: Sr. Marcelo Viana Estevao de Moraes
 

Respeitosamente, 

Brasflia-DF, 16 de fevereiro de 2009. 

ERCILIO RIBEIRO OLIVEIRA
 
APROVADO NO CONCURSO REALIZADO EM 2004,
 

PARA 0 CARGO DE PERITO CRIMINAL DA pOLiclA FEDERAL
 
Contato: (61) 8142-7504
 

Email: ercilioribeiro@gmail.com
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 71/2009 - GAB 19 Brasllia, em 16 de margo de 2009. 

Senhora Presidente, 

De ordem do Deputado Brunelli, em resposta ao pedido de 
alteracao da destinacao de emenda encaminhada par Vossa Senhoria, 
informo que a mesma ja foi confeccionada e apresentada ao Projeto de 
Lei nO 1149/2009 de autoria do Poder Executivo. 

Atenciosamente, 

~:.
 
etulio so_NovaesFrota 

CHEFE DE GABINETE 

A Sua Senhoria a Senhora 
Lucia Maria Bittar 
Presidente do Instituto de Integra~io Social e 
de Promo~io da Cidadania -INTEGRA 
CRS 507 Bloco "C" lojas 41/69 - CEP: 70.3510530 
NESTA 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 064/2009-GAB 19 Brasflia DF., 10 de marco de 2009. 

Senhor Secretario, 

Dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar gest6es dos orgaos 
competentes desse Ministerio no sentido de examinar a possibilidade de 
convocar mais candidatos aprovados no concurso publico, realizado em 
2004 para provimento de vagas para PERITOS. 

Sabe-se que foram convocados aproximadamente 146 
candidatos e, dentre os candidatos que ainda na foram convocados consta 
o Senhor ERCILIO RIBEIRO OLIVEIRA, classificado em 173° lugar. 

Para melhor visualizacao segue memorial com informacoes 
pertinentes. 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n? 19, desta 
Camara Legislativa, a disposicao de Vossa Senhoria. 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
MARCELO VIANA ESTEVAo DE MORAES 
Secretario de Gestae do Ministerio do Planejamento Orcamento e Gestae 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasllia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br - www.bruneIlLcom.br
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 063/2009-GAB 19 BrasHia DF., 10 de marco de 2009. 

Senhor Diretor, 

Dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar gest6es dos orgaos 
competentes desse Departamento no sentido de examinar a possibilidade 
de convocar mais candidatos aprovados no concurso publico, realizado em 
2004 para provimento de vagas para PERITOS. 

Sabe-se que foram convocados aproximadamente 146 
candidatos e, dentre os candidatos que ainda na foram convocados consta 
o Senhor ERCILIO RIBEIRO OLIVEIRA, classificado em 173° lugar. 

Para melhor visualizacao segue memorial com inforrnacoes 
pertinentes. 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n" 19, desta 
Camara Legislativa, a disposicao de Vossa Senhoria. 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
Delegado LUIZ FERNANDO CORREA 
Diretor Geral da do Departamento de Policia Federal 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasltla-Dj> - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br - www.bruneIlLcom.br
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 084/2009-GAB 19 Brasilia DF., 19 de marco de 2009. 

Senhor Presidente, 

Solicito a Vossa Senhoria os bons prestimos, no sentido de 
nos encaminhar banco de dados, contendo: NOME, ENDEREC;O, 
TELEFONE, DATA DE NASCIMENTO..., dos ex-funcionarios do ICS 
Instituto Candango de Solidariedade, para fins de envio de informativos, sobre 0 

PL n? 831/2008, que esta em transicao nesta casa, conforme segue anexo. 
Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n? 19, desta 

Camara Legislativa, adisposicao de Vossa Senhoria. 

Atenciosamente, 

Ao Senhor 
Tarcisio Brandao Mello 
Presidente do SENALBA- Sindicato dos Empregados e Culturais, Recreativas 
de Assistencia Social de Orientacao e Formacao Profissional de Brasilia. 
NESTA 

SAIN - Parque Rural - 70.086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br - www.bruneIlLcom.br
 



&.. m·d..OEPUTAD&.II_. ••"'.5·· •)ts.:s:ti'9a s ..;;:>ii:;::,aI.i'! Trabalh<;:>! 
Especial para lrnpressao: 
http://www.brunelli.com.br/projetos/detalhes.asp?id=982 

Projeto de Lei NO 831, DE 2008 
(Do Sr. Deputado Brunelli) 

Fica 0 Poder Executivo obrigado a incluir em suas 
Leis Or~amentarias Anuais a divida contraida atraves 
do Contrato de Gestao com 0 ex-Instituto Candango 
de Solidariedade - ICS e dill outras provldenclas, 

A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta: 

Art. 1° 0 Poder Executivo do Distrito Federal tara constar nas Leis orcarnentartas Anuais do Distrito Federal, que 
advtrao imediatamente depois da publlcacao desta Lei, dotacoes orcamentarlas necessarlas ao cumprimento do 
pagamento da divida com os ex-funclonertos do ex-Instituto Candango de Solidariedade - ICS, em virtude do contrato 
de gestao firmado entre aquele e 0 Governo do Distrito Federal. 

Art. 2° A fim de que se cumpra 0 que determina os artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nO 101, de maio de 2000 
(LRF), principalmente quanta aassuncao de obrlqacao e estimativa do impacto orcarnentarto-nnancetro no exerdcio, 0 

Poder Executivo publlcara as planilhas necessaries ao fiel cumprimento desta Lei. 

Art. 3° 0 pagamento da divida de que trata 0 art. 1° sera realizado em parcela unlca, ficando vedado 0 

fracionamento, repartlcao ou quebra do valor a ser recebido por cada ex-funclonarlo. 

Paragrafo unlco, Evedada a expedlcao de precatorlo para saldar a divida na forma do caput. 

Art. 4° 0 nao cumprimento desta Lei implica em crime de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, na forma do 
que preve os incisos III e VII do art. 101 da Lei Organica do Distrito Federal. 

Art. 5° 0 Poder Executivo fica proibido de firmar qualquer tipo de contrato de gestao com outro instituto ou entidade da 
mesma natureza, enquanto nao liquidar inteiramente as dividas contraidas com os ex-fundcnarlos do ex-Instituto 
Candango de Solidariedade - ICS. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor no exerdcio seguinte a sua publlcacao na data de sua publtcacao, 

Art. 7° Revogam-se as dlsposlcoes em contrarto. 

JUSTIFICA<;:AO 
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A presente proposlcao nao tem como objeto materia de cunho trabalhista. Nem poderia. Esta Casa de Leis nao pede 
legiferar sobre materia de direito do trabalho, que assunto privativo da Uniao (art. 22, I CF/2008). 0 que se pretende 
com 0 projeto de lei e, essencialmente, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclufdos os da adrnlnlstracao 
indireta, ate porque e atrlbulcao privativa desta Casa, inserta no lnclso XVI do art. 60 da LODF, para que nao tenhamos 
uma sltuacao extrema mente grave como esta, 0 nao pagamento dos ex-funcionarlos do Instituto Candango de 
Solidariedade-ICS. 

Com tal polftica publica, prefigurada nesta proposlcao, poderemos resguardar os dlreltos trabalhistas dos servidores 
contratados pelo GDF, via Contrato de Gestae, por lntermedto do Instituto Candango de Solidariedade-rcS, porque, 
regular ou irregularmente contratados os trabalhadores com vinculo junto aquele instituto estao amparados pela 
legislac;ao trabalhista e devem ter seus direitos trabalhistas assegurados. A regularidade dos Contratos de Gestae, 
ainda nao definida (frlse-se), pode ate levar a responsabtltzacao polftico-administrativa do Sr. Chefe do Poder Executivo 
mas nao retira dos trabalhadores seus legftimos direitos trabalhistas. 

Portanto, 0 cerne da questao reside, sem duvlda, na contratacao do Instituto Candango de Solidariedade-ICS, mediante 
Contrato de Gestao, cuja regularidade alnda nao esta pacifica mente assentada em nenhum tribunal, mas que os ex
funcionarlos nao tern nada a ver com isso. 

Se nao podemos legislar sobre direito do trabalho, como ja mencionado, temos obrlqacao enquanto parlamentares e 
fiscais das leis, de cumprir os ditames e prlnclplos da Constltulcao Federal, sob pena de crime de responsabilidade e de 
improbidade administrativa perante este Parlamento e ao povo que nos elegeram. Alern dlsso, ha jurlsprudenda 
firmada de que podemos legislar sobre polltlcas publicas, que vlsem resguardar 0 equilibrlo jurfdico e, indiretamente, 
possa corroborar com 0 equllfbrto fiscal, na medida em que se proibe que tais fatos possam ocorrer nova mente. 

Quanto ao contrato de qestao, urge tecermos alguns cornentartos sobre a materia, a luz do pensamento da mestre em 
direito, Alcione Vicente Schimitt (advogado da Uniao, lotado na Procuradoria da Uniao em Florianopolis (SC), dentre 
outros. 

Portanto, do ponto de vista da doutrina juridlca, 0 contrato de qestao e um instituto do direito administrativo
constitucional, ex vi do artigo 37, § 8°, da consntutcao da Republica, que deve ter 0 mister de proporcionar a 
transparencta e a racionalidade estatal. 

Tal contrato e criticado em face de permitir que a Adrnlnlstracao Publica amplie sua Iiberdade de ac;ao, com a 
flexlblllzacao do regime juridlco administrativo. 

Por outro lade, e enaltecido por propiciar que a Admintstracao Publica se aproxime, na prestacao dos servtcos publlcos, 
da eflciencla tida pelas empresas particulares. 

Vejamos, entao, alguns entendimentos acerca da ternatlca, muitos deles, pontos vistas controvertidos do contrato de 
qestao, 

A Lei nO 9.637/98 cuida do tema no tocante as atividades das orqanlzacoes soclals.
 

Para Lopes Meirelles cuida-se mats "de um acordo operacional" pelo qual e estabelecido 0 programa de trabalho, com a
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flxacao de objetlvos a alcanc;ar, cronograma da hberacao de dotacao orcarnentarta. crltertos de avallacao de 
desempenho, prazos de execucao e Iimites para despesas. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 
27. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2002. 790p). 

a contrato de gestao, como salienta referido doutrinador, "nao e fonte de direitos", sendo simplesmente 0 instrumento 
juridico que permite a apllcacao de determinados beneffcios prevlstos em lei. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro, p. 257). 

Colaciona-se 0 escollo de Bandeira de Mello a respeito do tema, in verbis: "( ... ) Eque neles nao entra em pauta 
qualquer arnpltacao de cornpetenclas de entidades estatais, pots sao vfnculos jurldlcos travados com pessoa de Direito 
Privado alheia ao aparelho estatal. 

Seriam, pois, em prtnclplo, pura e simplesmente "contratos administrativos", figura juridlca perfeitamente conhecida. 
Deveras, aqui nada mats haveria senao - como e corrente no Direito Administrativo - um relacionamento de natureza 
contratual entre 0 Poder Publico e um outro sujelto encartado no universe privado. 

Todo questionamento que possa caber - e cabe, diga-se, desde ja - nao diz respeito aviabilidade de um contrato entre 
Estado e um terceiro, mas a alguma particularidade de disciplina que se Ihe queira outorgar. No caso, 0 tema se propoe 
porQue a lei disciplinadora das "organiza<;oes sociais" pretendeu, inconstitucionalmente, permitir Que travem contratos 
administrativos com 0 Poder Publico sem licita<;ao e sem QualQuer cautela, mesmo a mais elementar. resguardadora 
dos prindpios constitucionais da impessoalidade (prestante para assegurar 0 prindpio da moralidade) garantidora dos 
interesses publicos." (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, p. 211) (Destacou-se). 

Outrossim, 0 jurista Marcos Juruena salienta que, na ausencla de dispositivo legal, 0 contrato de qestao podera prever 
que nao dependerao de autortzacao previa do Poder Executivo os seguintes atos de qestao administrativa e 
empresarial, verbis: 

- selecao, admissao, rernuneracao, prornocao e desenvolvimento de pessoal, bem como a pratlca de todos os dernals 
atos proprios de qestao de recursos humanos; 

- neqoclacao e celebracao de acordos coletivos de trabalho, de natureza econornlca ou jurldlca, bem como sua defesa 
ou postulacao judicial por meios propnos: 

- reallzacao de via gens ao exterior de administradores e empregados; 

- contratacao e renovacao de operacoes de credlto de quaisquer especies com instltulcoes financeiras e com 
fornecedores de bens e servic;os, naclonals e lnternaclonats, inclusive arrendamento mercantil, bem como a erntssao de 
obrlqacoes e de quaisquer outros tftulos nos mercados nacional e internacional, previa mente submetidos a uma analise 
de classtncacao de risco e observados os limites de endividamento fixados pelo Senado Federal; 

- contratacao e renovacao de operacoes de ernprestlmos e financiamentos, tftulos descontados, adiantamentos, 
arrendamento mercantil e garantias de qualquer natureza, reallzadas pelas lnstltulcoes financeiras e sociedades de 
arrendamento mercantil, livremente escolhidas; 

- elaboracao, execucao e revlsao do planejamento e dos respectivos orc;amentos, em consonancta com as orlentacoes
 
gerais do planejamento federal;
 

- cessao de ativos com objetivo de ampliar garantias e reduzir custos de ernlssoes. 
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Ja a Lei nO 9.649/98 preve que pelo contrato de qestao a Admtnlstracao Publica concede as aqenclas executivas maior 
autonomia, inclusive com a dispensa de determinados controles. 

Ali e previsto que ha 0 repasse regular de recursos em contra partida do cumprimento por essas agencias de 
determinado programa de atuacao, 

Porern, como anota Bandeira de Mello, cornpetenclas nao se transacionam, e muito menos por contrato, dada que a 
autonomia das autarquias e fundacoes decorre de lei e estas nao podem ultrapassar 0 que nela se dispde, tornando 0 

contrato de qestao "uma figura<;ao juridicamente tnconsequente, um nada perante 0 Direito." (SOUTO, Marcos Juruena 
Villela. Desestatlzacao - prtvatlzacao, concessoes, tercelrlzacoes e requlacao, p. 531). 

Sobre a materia arremata Lopes Meirelles, ipsis verbis: Note-se, contudo, que nao sera 0 contrato de gestao que 
conceders as vantagens adicionais a autarquia ou fundacao qualificada como agencia executive. Como na 
Adrntnlstracao Publica domina 0 principio da legalidade, 0 contrato de gestao nao e fonte de direitos. Ele e 
simplesmente um fato [urldtco que permite a apllcacao de determinados beneficios previstos em lei. A arnpllacao da 
autonomia e outras vantagens a serem concedidas as aqenctas executivas devem estar prevlstas em lei. ( ... ). 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p. 344). 

Assim, segundo essa corrente doutrlnarla, dado 0 principio constitucional da estrita legalidade, nao podera 0 contrato 
de qestao, sem amparo em lei, determinar a arnpllacao da liberdade de a<;ao da agencia executiva, sob pena de sua 
nulidade. 

Justen Filho, sobre a natureza jurfdica do contrato de qestao, apresenta a seguinte enslnanca, verbis: 0 ate apresenta 
natureza consensual, mas nao contratual. Nao se trata de um acordo de vontades destinado a gerar direitos e 
obrlqacoes para uma ou ambas as partes, com natureza ampliativa do universe de relacoes jurfdicas de que participam. 

Os particlpes da avenca nao podem sequer ser considerados como partes distintas e autonomas. Sao sujeltos 
integrantes de uma mesma orbita jurfdica, sem qualquer contrapostcao ou dlssodacao de interesses. (JUSTEN FILHO, 
Mar<;al. 0 direito das agencias reguladoras independentes, p. 409). 

l\1ais adiante, aludido doutrinador reverencia 0 contrato de gestao, notadamente por consldera-lo instrumento de: 
transparenda governamental; arnpltacao da racionalidade estatal; controle e avallacao da atuacao estatal; assim como 
de soft-law, na medida que "representa uma especle de forrnallzacao de compromissos politicos. As promessas 
(inclusive as de campanha) sao colocadas no papel e podem (devem) ser acompanhadas por toda a 
comunidade." (JUSTEN FILHO, Mar<;al. 0 direito das agencias reguladoras independentes, p. 410) 

Os contratos de gestao celebrados pelo Poder Publico com entidades particulares sao distintos daqueles celebrados com 
as agencias, pois, como adverte Di Pietro, enquanto nestes ha verdadeira flexlbulzacao do regime jurldlco 
administrativo, naqueles, de modo contra rio, "exige-se da entidade a obedlencia a determinadas normas e principios 
proprlos do regime jurldlco publicistico, colocando-as na categoria de entidades paraestatais." (D! PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Parcerias na Adrnlntstracao Publica - concessao, perrnlssao, franquia, tercelrtzacao e outras formas, p. 
211-212). 

Ja Alexandre de Aragao preve que a Uniao e os Entes da Federacao prescindem da lei regulamentadora do § 80, do 
artigo 37, da Carta Magna para, "dentro dos Iindes da Constttulcao, mas sem alcancar as potencialidades propiciadas 
pelo dispositivo, exercer a sua cornpetencla de estabelecer normas de organiza<;ao interna, dando mater ou menor 

autonomia aos seus orgaos ou entidades da Admlnlstracao Indireta." (ARAGAO, Alexandre Santos de. Agencias 
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Reguladoras e a evolucao do direito administrativo economlco, p. 310). 

Assim sendo, apesar dos pontos controvertidos que giram em torno da materia, os contratos de qestao objetivam que a 
Adrruntstracao Publica pelo menos se aproxime, em determinadas areas do servlco publico, da 

eftclencla tida pelas empresas particulares, a fim de que, em ultima lnstancla, tudo seja revertido em prol do bern estar 
e interesses publlcos, 

Isto posto, entende-se plena mente posslvel a celebracao de aludidos contratos, notadamente para 0 estabelecimento 
de normas de orqanlzacao interna, contudo, qualquer outra norma que excepcione os ditames constitucionais somente 
tera validade juridlca apes a edlcao da lei expressamente prevista no artigo 37, § 8°, da Lex Mater. 

Isto posto, contamos com 0 apolo dos nobres Pares a aprovacao deste Projeto de Lei. 

Sala das Sess6es, em 22 de abril de 2008. 

BRUNELLI 

Deputado Distrital- DEMOCRATAS 

ALiRIO NETO 

Daputado Distrital - PPS 
AYLTON GOMES 

Deputado Distrital - PMN 

BATISTA DAS COOPERATIVAS 

Deputado Distrital - PRP 
BENICIO TAVARES 

Deputado Distrital - PMDB 

BISPO RENATO 

Deputado Distrital - PR 
BERINALDO PONTES 

Deputada Distrital - PP 

CABO PATRICIO 

Deputada Distrital - PT 
CHICO LEITE 

DeDutado Distrital - PT 

CRISTIANO ARAUJO 

Deputado Distrital - PTB 
DR. CHARLES 

Denutado Distrital - PTB 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 120/2009-GAB 19 Brasilia, 07 de abril de 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria os bons prestimos visando 0 

atendimento da solicitacao constante no Oficio n" 026/2009, de 26 de marco de 
2009, da Associacao Monte das Oliveiras, em anexo, para a realizacao do 
evento de Cunho Social em Planaltina DF no dia 25104/2009 na Quadra 516 
Jardim Roriz. 

Ressalto que no referido evento deverao comparecer em 
media 2000 (duas mil) pessoas e, para que 0 exito desejado seja alcancado, 
solicito a colaboracao desse Departamento. 

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

Ao Senhor 
Dr. LUIZ SOUZA FRANCA 
Diretor Geral do NA BORA 
SIA SuI Trecho 10 lote 05 Predio Banco do Brasil 1BRB - Guara DF 
CEP 71200-100 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br - www.bruneIlLcom.br
 



ASS8&lAGAD MONJE DAS DI..IVEBIAS
 
CNPJ 02.561.439/0001-19
 

Utilidade Publica Federal N" 1.582 de 23/10/2003.DOU de 2410/2003
 
Utilidade Publica Distrital Provis6ria - Decreto 28396 de 31/10/2007. puollcado no DODF - 211 em 01/11/2007
 

Registro COCA - Resolucao N"009/2006 - DODF N" 62 de 29 de Man;o de 2006
 
Registro CNAS - Reso/uc;aoN° 238, de 14/1212006 - DOU de 19/12/2006-Se..ao I-Inscri..ao no CAS N°468/2005
 

OFICIO N°. 026/20091 SOCIAL Taguatinga, 26 de Marco de 2009. 

Senhor Oiretor, 

A Assoclacao Monte das Oliveiras - AMO tem como objetivos, atuar junto 
a indivfduos e famflias (priorizando a crianca, 0 adolescente, 0 idoso, a gestante e 
pessoas com deflciencla). Promovendo acoes slsternatlcas e continuas de 
promoc;ao,protec;ao e lnclusao social, buscando a melhoria das condicoes de 
habitabilidade, 0 enfrentamento da pobreza, garantia de direitos sociais 
fundamentais, bem como, a reversao da sltuacao de vUlnerabilidade e risco social, 
de forma que .tals pessoas alcancem sua dignidade como cldadao, agindo como 
atores responsavets para a superacao das dificuldades vivenciadas, buscando 
formar pessoas que desenvolvam 0 pleno exerclcio de sua cidadania. 

Assim exposto, informamos a Vossa Senhoria, que no dia 25/04/2009, 
promoveremos Ac;ao Social em Planaltina - OF na entre quadra 5/6 do Jardim 
Roriz ao lado da Igreja Casa da Bencao, com urn publico estimado em 2000(duas 
mit) pessoas. 

Para que 0 exito desejado deste evento seja alcancado, solicitamos a ".-.~ 

colaboracao de Vossa Senhoria em disponibilizar urn carnlnhao de atendimento 
movel do NA HORA para efetuar atendimentos gerais a comunidade de acordo 
com sua area de atuacao das 9h as 17h.. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer todo apoio que Vossa 
Senhoria tern nos dado, atendendo nossas solicitac;6es. 

Colocamo-nos a disposicao para quaisquer esclarecimentos que se facarn 
necessaries. 

. Atenciosamente J ./; , 
~ .. _ , .... . '1 /" ,(1 ~. Jl/~ ,," -, ....,.«:"-'_'L ,-,,,-,,0... S O(.L-~ "I/...".vl.A..t"-<.Jt>..,

Maria Soares de Almeida 
Oiretor - Presidente 

Ao 
Diretor Geral do NA HORA 
Dr. Luiz Souza Franc;a 
Enderec;o: Sia Sui trecho 10 It 05 
Predlo Banco do Brasil 1BRB 
Brasilia/OF 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.. GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 131/2009-GAB 19 Brasilia, 07 de abril de 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria os bons prestimos visando 0 

atendimento da solicitacao constante no Oficio n° 01512009, de 20 de marco de 
2009, da Associacao Gideao de Assistencia, em anexo, para a realizacao do 
evento Festa do Trabalhador do P-Norte no dia 1°/512009, das 09h as 23h, na 
Praca da Biblia da EQNP 19/ EQNO 16 P-Norte em Ceilandia. 

Ressalto que no referido evento deverao comparecer em 
media 2000 (duas mil) pessoas e, para que 0 exito desejado seja alcancado, 
solicito a colaboracao desse conceituado Instituto de Identificacao, 

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

Ao Senhor 
LUIZ ANTONIO OLIVEIRA BARBOSA 
Diretor do Instituto de Identificacao de Brasilia 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail:deputado@bruneIlLcom.br - www.bruneIlLcom.br
 

mailto:E-mail:deputado@bruneIlLcom.br


AGAl

i,

---'I 

ASSOCIACAO GIDEAO DE ASSISTENCIA 

Oficio n° 015/2009 - AGA 

Ao Senhor 
Diretor do Instituto de ldentlrtcacac 
Luiz Antonio Ollvelra Barbosa 

Brasflia - OF, 20 de margo de 2009. 

NESTA, 

A Associacao Gideao de Asslstencla, Juntamente com seus 
parceiros, desenvolve inurneras acoes de relevante impacto social, 
dentre eles destaca-se a "Festa do Trabalhador do P~Norte", que esta 
no calendano oficial regida pala lei distrital n° 4.156/2008, que contando 
com 0 esforco de parceiros comprometidos ocorrera em 2009 na 
Celiandla. 

A Festa do Trabalhador se realizara no dia 1° de Maio de 2009, das 
09:00 as 23:00hs na Praca da Biblia localizada na EQNP 19/EQNO 16 acima 
do terminal do P-Norte. 

E com intuito de cada vez melhor beneficiar a nossa comunidade que 
vos solicito os bons prsstirnos de V. Sa no sentido de autorizar a liberacao do 
6nibus e uma equipe do programa Identidade Sohdaria, para contribuir com 0 
evento citado acima. 

Contamos com 0 apoio desta estimavel instituicao, para a realizacao 
deste evento. 

Presiden 

RECEStOO 
SPCQ/D4G/PCOF 

Maysa Rodrigues 

r"CSB 02 Late 1/4-Torre A Sala 410 Ed. Alameda Tower- FONE: (61) 3032-3999 
IL....... 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 132/2009-GAB 19 Brasilia, 07 de abril de 2009. 

\0 
tl~<Jv:f;j r.L 

~fj{ ?\'Y

J 
Senhora Diretora, 

Solicito a Vossa Senhoria os bons prestimos visando 0 

atendimento da solicitacao constante no Oficio n? 016/2009, de 20 de marco de 
2009, da Associacao Gideao de Assistencia, em anexo, para a realizacao do 
evento Festa do Trabalhador do P-Norte no dia 10/5/2009, das 09h as 23h, na 
Praca da Biblia da EQNP 191 EQNO 16 P-Norte em Ceilandia, 

Ressalto que no referido evento deverao comparecer em 
media 2000 (duas mil) pessoas e, para que 0 exito desejado seja alcancado, 
solicito a colaboracao dessa conceituada Diretoria. 

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

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

A Senhora 
ROSELY CERQUEIRA DE OLIVEIRA 
Diretora da SVS/SES 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br- www.brunelli.com.hr
 



,I 

AGAII, 

ASSOCIACAO GIDEAO DE ASSISTENCIA 

Oficio n° 016/2009 - AGA 

A Senhora
 
Diretora SVS/SES
 
Rosely Cerqueira de Oliveira
 

Brasilia - OF, 20 de margo de 2009. 

NESTA, 

A Associacao Gideao de Asslstencla, Juntamente com seus 
parceiros, desenvolve tnumeras acoes de relevante impacto social, 
dentre eles destaca-se a "Festa do Trabalhador do P-Norte", que esta 
no calendarlo oficial regida pala lei distrital n° 4.156/2008, que contando 
com 0 estorco de parceiros comprometidos ocorrera em 2009 na 
Ceilandia. 

,.r- A Festa do Trabalhador se realizara no dia 1° de Maio de 2009, das 
. 09:00 as 23:00hs na Praca da Biblia localizada na EQNP 19/EQNO 16 acima 

do terminal do P-Norte. 

E com intuito de cada vez melhor beneficiar a nossa comunidade que 
nos dirigimos a esta mstltuicao para convida-los a participar deste consagrado 
evento, no sentido de autorizar uma equipe do programa contra a DENGUE 
para trazer informacao e esclarecimentos a comunidade, no dia do evento 
citado acima. 

Contarnos com 
deste evento. 

0 apoio desta estirnavel instituicao, 

Maysa Rodrigue 
Presidente a 

I[ eSE' 02 Late 1/4 Torre A Sala 410 Ed. Alamed~ Tower ~ FONE: (61) 3032-3929! 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.. GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 13212009-GAB 19 Brasilia, 07 de abril de 2009. 

Senhora Diretora, 

Solicito a Vossa Senhoria os bons prestimos visando 0 

atendimento da solicitacao constante no Oficio n" 01612009, de 20 de marco de 
2009, da Associacao Gideao de Assistencia, em anexo, para a realizacao do 
evento Festa do Trabalhador do P-Norte no dia 1°/512009, das 09h as 23h, na 
Praca da Biblia da EQNP 191EQNO 16 P-Norte em Ceilandia, 

Ressalto que no referido evento deverao comparecer em 
media 2000 (duas mil) pessoas e, para que 0 exito desejado seja alcancado, 
solicito a colaboracao dessa conceituada Diretoria. 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n" 19, desta 
Camara Legislativa, a disposicaode Vossa Senhoria. 

Atenciosamente, 

A Senhora 
ROSELY CERQUEIRA DE OLIVEIRA 
Diretora da SVS/SES 
NESTA 

SAIN· ParqueRural- 70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19· Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax:3348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br - www.brunelli.com.br
 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br
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AGAII, 
~; 

ASSOCIA(:AO GIDEAO DE ASSISTENCIA 

Oficio n° 016/2009 - AGA 

A Senhora 
Diretora SVS/SES 
Rosely Cerqueira de Oliveira 

Brasilia - OF I 20 de marco de 2009. 

NESTA, 

A Associacao Gideao de Asslstencla, Juntamente com seus 
parceiros, desenvolve inurneras acoes de relevante impacto social, 
dentre eles destaca-se a "Festa do Trabalhador do P-Norte", que esta 
no calendarlo oficial regida pala lei distrital nO 4.156/2008, que contando 
com 0 esforco de parceiros comprometidos ocorrera em 2009 na 
Ceilandia. 

A Festa do Trabalhador se realizara no dia 1° de Maio de 2009, das 
09:00 as 23:00hs na Prac;a da Biblia localizada na EQNP 19/EQNO 16 acima 
do terminal do P-Norte. 

E com intuito de cada vez melhor beneficiar a nossa comunidade que 
nos dirigimos a esta instituicao para convida-los a participar deste consagrado 
evento, no sentido de autorizar uma equipe do programa contra a DENGUE 
para trazer informacac e esclarecimentos a comunidade, no dia do evento 
citado acima. 

Contarnos com 
deste evento. 

0 apoio desta estirnavel institutcao, 

Maysa Rodrigu ' 
Presidente 

CSB 02 Lote 1/4 Torre A Sala 410 Ed. Alameda Tower - FONE: (61) 3032-3999 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 14112009-GAB 19 Brasilia, 13 de abril de 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria os bons prestimos visando 
providenciar fiscalizacao intensiva nas obras situadas nos becos da Regiao 
Administrativa do Gama, areas doadas pelo Poder Executivo aos Policiais 
Militares do Distrito Federal. 

Tal fiscalizacao se faz necessaria devido as obras que tern 
sido iniciadas sem a previa autorizacao do Poder Publico para fins de 
construcao, trazendo transtomos irreparaveis aos proprietaries dos im6veis 
vizinhos, ocorrendo ainda risco de desabamento dos mesmos. 

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

¥lmHllVH 't1tf11VNIS5V 

~tjF&-r ~.~-

'~'tn: ~Fs~ '-", oOll\1O ~.:YW3 

OGI83:>3C1 

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

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br - www.blunelli.com.br
 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.. GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 150/2009-GAB 19 Brasilia, 14 de abri1 de 2009. 

Senhor Ministro, 

Convido Vossa Excelencia a participar da Sessao Solene em 
comemoracao a "Regulamentaeao da Proflssao de Bombeiro Civil", a 
rea1izar-se no dia 28 de abril de 2009, as 19h, no Plenario da Camara Legislativa 
do Distrito Federal. 

Ressa1to que a sua participacao no evento sera fundamental para 
nossa integracao junto a essa categoria, que tanto 1utou para essa conquista. 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete 19 desta Camara Legis1ativa, a 
disposicao de Vossa Excelencia, 

Respeitosamente, 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
CARLOS ROBERTO LUPI 
Ministro do Trabalho e Emprego 
Esp1anada dos Ministerios Bloco F - Brasilia DF 
CEP: 70059-900 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br- www.bruneIlLcom.br
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°153 12009 - GAB 19 Brasilia, OF em 20 de abril 2009. 

Senhora Oiretora, 

Retificando 0 Of. 130109 oriundo deste gabinete, informo a Vossa 
Senhoria que a Audiencla Publica tera sua data mudada de 20104/09 as 
19h, para 06/05/09 as 10h. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 

Deputado Distrital
 

A Sua Senhoria a Senhora 
CLAuDIA ALCANTARA 
Diretora de Recursos Humanos da Policia Civil do DF 
NESTA J)i\J0tSO~. 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 159/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 20 de abril 2009. 

Senhor Presidente, 

Retificando 0 Of. 104/09 oriundo deste gabinete, informo a Vossa 
Excelencia que a Audiencla Publica tera sua data mudada de 20/04/09 
as 19hI para 06/05/09 as 1Oh. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
PAULO CESAR DE AVILA E SILVA 
Presidente do Tribunal de Contas do OF f\~ \ ,~\l( r{ 
NESTA J)\ \J .W') 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 176/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 27 de abril 2009. 

Senhor Ministro, 

o Dep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sessso Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Dia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Contederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credito. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestimos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sui - SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Aproveito esta ocaslao, para convida-lo a ser 0 preletor do tema: 
"OS NOVOS RUMOS DO MOVIMENTO SINDICAL NA CRISE 
ECONOMICA MUNDIAL". 

Atenciosamente, 

GETULIO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
ROBERTO MANGABEIRA UNGER 
Ministro- Chefe da Secretaria de Assuntos Estrategicos 
NESTA 

SAIN- ParqueRural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete19- Telefones: 3348-.8190 a 8196- Fax:3348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br
 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°177/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril 2009.
 

Senhor Presidente, 

o Oep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sessao Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Oia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Confederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credito. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestirnos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conlunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 SuI - SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
PAULO SINGER 
Secretaria Nacional de Economia Solidaria 
NESTA ~ .1(O( ~ -yt\j f;L -;; \.J 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°178/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril 2009. 

Senhor Ministro, 

o Oep.·Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sessao Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Oia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Confederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credito. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestimos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sul- SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
CARLOS ROBERTO LUPI 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
NESTA y (Vf:'fL c;f)~ 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°179/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 27 de abril 2009. 

Senhor Senador, 

o Dep. Brunelli tem a prazer de convida-lo para a Sess80 Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Dia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Confederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credito. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestirnos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sui - SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Late E. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
PAULO RENATO PAlM 
Senado Federal da Republica 0 

NESTA })( VerLCj[)J 
SAIN- Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3348-.8190 a 8196- Fax:3348-8193
 

E-mail: deputado@brunelli.com.br
 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°180/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 27 de abril 2009. a, 

Senhora Senadora, 

o Dep. Brunelli tem 0 prazer de convlda-la para a Sessao Solene He 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Dia Internacional do ao 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da len 
CONTEC - Confederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas bal 
de Credito, 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestlrnos ao ius 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA D I 

HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com SUi 

a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de ~rc: 

desenvolvimento e justlca social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da s 1 
CONTEC - Av. W 4 Sui - SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. ;or 

Atenciosamente, e, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA SI 
Chefe de Gabinete 

A Sua Senhoria a Senhora 
LUCIA VANIA ABRAO 
Senado Federal da Republica 
NESTA ~,~e~~· Ci-

i ',--' 
<; 

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

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°181/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril 2009. 

Senhor Senador, 

o Dep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sess80 Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Dia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Contederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credito, 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestirnos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justlca social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sui - SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
MARCELO BEZERRA CRIVELA 
Senado Federal da RepUblica 
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 

OF. N°188/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril 2009. 

Senhor Presidente, 

o Dep. Brunelli tem a prazer de convida-lo para a Sessaa Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Dia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Contederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credito. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestimas ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sul- SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Late E. 

Atenciosamente, 

GETOUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
MARCOS VINICIUS DE FARIA FELIPE 
Presidente da AGECOM 
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 

OF. N° 191/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 27 de abril 2009.
 

Senhor Presidente, 

o Dep. Brunelli tem 0 prazer de convlda-lo para a Sessao 
Solene deste Poder Legislativo em homenagem ao Dia 
Internacional do Trabalhador que sera realizado excepcionalmente 
na Sede Nacional da CONTEC - Confederacao Nacional dos 
Trabalhadores nas Empresas de Credito. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestimos 
ao trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe 
COMENDA HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao 
conjunta com a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa 
de desenvolvimento e [ustica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional 
da CONTEC - Av. W 4 Sui - SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote 
E. 

Atenciosamente, 

GETULIO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
LOURENCO FERREIRA PRADO 
Presidente da CONTEC 
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


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 193/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 27 de abril 2009. 

Senhor Secretario, 

o Dep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a seesao Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Dia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Contederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credlto. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestirnos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justlca social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sui - SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
JOSE AUGUSTO DA SILVA FILHO 
Secretario Geral da Confederac;ao Nacional dos Trabalhadores 
NESTA 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

~ GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°194/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril 2009. 

Senhor Presidente, 

o Dep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sessao Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Dia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Confederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credlto, 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestimos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sul- SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
MANOEL BOMFIM DIAS SALES 
Presidente do Sindicato dos Bancarios de Goias 
NESTA 

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











CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 202/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril 2009. 

Senhor Vereador, 

o Oep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sessao Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Oia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Confederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credito. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestirnos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sul- SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabil1ete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
ROSEMBERGUE BARBOSA DE ALMEIDA 
Vereador da Camara Municipal de Goiania 
NESTA 

»(veV\~-
SAIN- Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19- Telefones: 3348-.8190 a 8196- Fax:3348-8193
 

E-mail: deputado@brunellLcom.br
 

mailto:deputado@brunellLcom.br


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 207/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril2009. 

Senhor Presidente, 

o Oep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sess80 Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Oia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Confederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credito, 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestlmos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sul- SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
MARCIO POCHMANN 
Presidente Nacional do IPEA 
NESTA 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N°211 12009 - GAB 19 Brasilia, DF em 28 de abril de 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria Receber 0 amado Pastor Valmir Pereira de 
Oliveira e que seja examinado 0 pedido de desinterdicao/Desembargo de Auto 
n" 043420 para que se faca a defesa de sua obra. 

Ciente que poderei contar com a sua colaboracao, coloco 0 

Gabinete Parlamentar n" 19, desta Camara Legislativa, a disposicao desse 
Batalhao. 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
GEROGIANO TRIGUEIRO FERNANDES 
Diretor da Agencia de Fiscalizaeao do Distrito Federal 
NESTA 

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



Exmo. Sr. Junior Brunelli 
Mui Digno Deputado Distrital, 
Assunto: SOLICITAc;AO 

Ilustre Deputado, 
l-Considerando que as obras de edificacao do temple da igreja do '.. SlliRIO 
KALEO em Arniqueiras (SHA, Conj. 05, Area Especial 02, Lote 02, d~b 93) foram 
interrompidas por urn AUTO DE EMBARGO efetuado pelos agentes da ss AU sob 0 
mimero A 043420-0EU conforme copia anexa; 
2-Considerando que imediatamente ao auto as obras foram absolutamente aralisadas 
em obediencia ao determinado e em colaboracao ao processo de regul rizaciio de 
Brasilia conforme fotos cornparativas as retiradas no dia; 
3-Considerando que somos completamente favoraveis a regularizacao d: ; terras no 
Distrito Federal, bern como, sua ocupacao; 
4-Considerando que reconhecemos nosso equivoco em sermos de uma 
"cultura" de i1egalidade na area, criada na nossa capital; 
5-Considerando que a obra encontra-se em fase final de acabamento; 
6-Considerando que a TERRACAP, apes vistoria detalhada, ja encaminhou 0 processo 
ao canais competentes (Vide anexo), 
7-Considerando que a area eespecial e destinada a essa finalidade (Templo ~ ligioso); 
8-Considerando que ja foram realizadas Audiencias Publicae no local dando promessas 
de esperancapara 0 publico (vide fotos); 
9-Considerando, porem, que a interrupcao das obras gerou muitos tn stomos a 
continuidade dos trabalhos tais como: r 
a-Dificul?ades no aju~a~ento das pessoasperten~entes.a ~omunidade ~a igli" a; " 

.. b-Desestimulo nas familias pelo desconforto relative, prinoipalmente aidoso .e cnanc;as 
(Frio; vento; poeira, etc);' 
c-Inviabilidade na execucao do PROJETO SOCIAL KALEO (PSK) qu cuida de 
criancas da comunidade com aulas de reforco escolar e artes em geral (Viij ~ fotos em 
anexo); 
d-Inviabilidade na execuc;ao de congresses com as igrejas do MINISTERIO i ALBO; 
e-Inviabilidade de reunioes maiores da COLIGA<;AO DE IGREJAS BVAN ELICAS 
DE BRASiLIA (CIBB), uma vez que aquele templo ea Sede;
 
f-Por estar totaJmente aberto, ba roubos constantes mesmo com presenca de ~, gias;
 
g-Sinais de danificacoes da obra por parte de vandalos e da propria intemperi ;
 
h-Perigos globais, dentre eles, gambiarra de instalaeao eletrica intema insufi iente para
 
iluminacao e instalacao de 80m,
 

SOLICITO EM NOME DE TODD MINISTERIO KALEO E COUGAQ '0 DE 
IGs. EVs. DEBRASiLIA (CIEB), 0 SEGUINTE: QUE INTERCEDA.TUN '0 AOS 
CANAlS COMPETENlES E SOLICITE PERMISSAOPARA 0 QUE $ iGUE: 

l-Fechamento da area; 2-Coloca~0 de janelas e portas; 3-Conclusao d ~ piso; 4
Instalacao definitiva da rede eletrica; 5-Coloca.;ao do form; 6-Pintura para hi ienizacao 
do ambiente; 7-Acabamento de rampa para entrada de carros ao estacion mento; 8
Colocacao de grades de protecao em local necessario; 9-Urbaniza.;ao de ar ea extema 
para facilitar transito de pessoas e carros sem perigos. 

~em mais para 0 memento e desde ja.agradecido. . 1 
f 

Aguas~1. 15de~lde2009~s- . 
o .. J~ . ~ M·· t1 

MINIS.. ALBO E ~AO DE IGREJ~GELICA' DE 

~ I
I 

i 



J~UL!Ou\' 

~ CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 214/2009-GAB 19 Brasilia, 28 de abril de 2009. 

Senhor Vereador, 

Solicito a Vossa Senhoria especial deferencia no sentido de 
atender ao pedido de apoio ao evento Cruzadas Evangelisticas, a realizar-se em 
02 de maio de 2009 (pedido anexo). 

Ao ensejo, co1oco ° Gabinete Parlamentar n" 19, desta 
Camara Legislativa, adisposicao de Vossa Senhoria. 

Ao Senhor 

Vereador ALDEVIR MONTEIRO DA SILVA nmIOR 

Presidente da Camara Municipal de Santo Antonio do Descoberto - GO. 

Area Especial EQ 41/42 Lote 01 - Centro - Santo Antonio do Descoberto - GO 

CEP: 72.900-000 

NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasilia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br - www.brunelli.com.br
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CONSELHO DE MINISTROS EVANGELICOS :,; ~ 

Fones: 84272176 - 3606 2815 :"! f 
~ j 

.	 ~ I 
, I 

. i ~UMA 56 VI5AO, UM 56 PRop651TO 
!Ii 
'Ii'llPROJETO CONSELHO DE PASTORES 
:\1I.
\.: 

Objetivos: ·11 
I.	 Promover a integracao dos Ministros do Evangelho e a promoeao de:~oes 

Conjuntas e Participativas visando 0 crescimento do Reino .1 Ii 
2.	 Dar veze voz aos Evangelicos nos assuntos de seus interesses que S~I~in comuns 

oo~~~	 '~I~ 
3.	 Dar represen~ti.vidade..as 19re~as ind~penden~es e pequenos ministerii: .' nas 

demandas socials e aeoesde cidadania. :: ' 
., 

Tempo: 04 ooos'
,j

I 
Recursos Humanos: ! 
Conselho Administrative, Assembleia Geral, Conselho de Etica e fi liados. . j 

: :1 

Metodo: Articulacoes visando a promocao de projetos e ~oes de interesse coml~r~ e que 
visem 0 Crescimento do Reino de Deus em nossa cidade. :1 

:1 
Metas:	 : 1 

1.	 Reunifies dos Conselhos 
2.	 Assembleias Gerais e Assembleias Gerais Extraordinarias i 

3.	 Fazerurna pesquisa propriade quantas Igrejas, ministros e membros exis~:( m em Santo 
Antonio do Descoberto; 

4.	 Abrirurn emailcomum paraquetodospossam enviar informacoes ever $.
 
informacoes '
 

5.	 Criar urn jomal "A voz Evangelica" paracircularmensalmente. 
6.	 Criar um Calendario Anual do Conselho de Ministros 
7.	 Torresde Oracao 
8.	 Vigilias Gerais 
9.	 SantaCeia Geral 
10. Reunioes rnensals de comunhao e acompanhamento das metas 
Ll. Eventos que evidenciem a culturabiblicae evangelica 
12. Moveres e adoracoes
 
13.Cruzadas Evangelisticas
 
14. Ayoes Socials e de Cidadania 
15. Marcha paraJesus 
16. Diado Evangelico 
17. Maratona Brblica Geral
 
18.Construcao de uma Sede
 
19. Aqulsicao de urn onibus 
20. Aquisicao de urn Kit Bvento 

Avalia~io dos riscos: 
1. Fracamobilizacao e poucamotivacao
 
2, Pequena participacao por faltade calendario
 
3.	 Faltade contribuicoes paraas despesas 
4.	 Pontos obscuros nos Projetos e A~Oes 

Politicas e procedimentos 
• Incentivar a participacao trazendo beneflcios adicionais. 



:II
CONSELHO DE MINISTROS EVANGELICOS J!

Fones: 84272176 - 3606 2815 : 
. 

l
\ 

UMA 56 VISAO, UM SO PROPOSITO •1. 
:~ I 

• Manter Ulna linhade comunicacao ahertaparaconservar a motivacao a~ . 
• Criar meios e promocoes paraangariar fundos para realizacao de todas ~oes do 

Conselho de Ministros :i 
• Fazerurn orcamento anualpara 0 ano seguinte, sempre no mesde outub~ do ana 

anterior. .:. 'b,. 
• Promover a comunhao e a uniao atraves de tarefas conjuntas: ill 
• Mostrar que quem trabalha paraDeus, sempre sera recompensado e rec~~pecido;. 
• Possibilidade de participar de urn Programa de Desenvolvirnento Pleno. !ill 

Estrutora organizacional: ;11 
"I;:pDlRETORIA EXECUnVA:
 

Presidente - Sr. Argemiro Lopes Batista, .. ~ i1
 
Vice~Presidente -luiz Carlos Filho 'I!
 

i!11~ Secretario - David Vasques Batista 
:11

2~ Secretario - Pro Paulo '"I 
: ~ 1,

1~ Tesoureiro - Pr. Celso i j 

2~ Tesoureira - :1 

CONSElHO FISCAL: 

COMITES PROVJs6RIOS 
Comite de Eventos 
Comitede Cidadania 
Comite de As:Oes Sociais 
Comite de Ait0es Politicas 
Comite de Fotografiae Filmagem 
Comite de Imprensae jomalismo 
Comite de divulgacao e marketing 
Comite de rel~es pub] icas 
Comite deesporte e Lazer 

Comine Jovem 
Comine Mulher 

I
 
I r r 
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;1l~ 
CONSELHO DE MINISTROS EVANGELICOS;i l; 

Fones: 84272176 - 3606 2815 'I j, 
LIMA so VISAO, UM so PRop6sITO ' ;' 

II: 
METASETEMWODEREALUA~Ao in 

(16lFevereiro 311Dezembro) :n 

I 
\ 

i 
I 

1

rr: 
ATIVIDADES DURACAO 1NtCION° 

01 Reuni5es dos Conse1hos '" 
i ~ I 

02 Assembleias Gerais tl1 
03 Assembleias Gerais Extraordmarras 

Hollir 
04 Pesquisa propria 

+1 I
h 

HoI! 
05 Email: coDmine~gmail.com iii 
06 Jornal "A voz Evangelica" 

;Ai
Iii 

07 Calendario Anual 
-tTl I 

j ~ I 

'I' 
08 Torresde Oracao (X) 'H 

- o;W
09 Santa Cela Geral (X) iF - '~ii
10 ReuniOes mensais de comunhaoe 1J\ 

acompanhamento <las metas :"iii 
11 Cultura biblica e evangelica (X) ,'if! 

. 
.;-Ii12 Moveres e adoracoes 

13 Cruzadas Evangelisticas (X) 
"-l-i 

;1 
14 AcOes Sociaise de Cidadania (X) ~ 15 Marcha para Jesus (X) 

iLl16 MaratonaBlblica Geral (X) I. 
17 Construcaode uma Serle 

-

118 Aquisicaode urn &nibus . 419 Aquisic;ao de urn Kit Evento ,

r,',
J' 

1 
t 
" 

\l: 
'\ rr 
,I
I',1 

\1 .. . I 
I! 
j 1· 

!i 
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1\ 
CONSELHO DE MINISTROS EVANGELICOS :1/ 

Fones: 84272176 - 3606 2815 Ii 
UMAso VISAO, UM so PRop6sITO ,1II 

,:j1 

Demandas ao OEPUTADO BRUNELLI J! 
'11 

1. Cruzadas Evangelisticas: Data: 02.05.09	 11
'I 
jJ

Necessidades:	 i!,I 
'1lJ 
1: ::::;7... 

:q
'jl
~ !

j• AguaV /' 
11• Panfletos v""' ./:/.' 6'""00 n

• cartazes"""';-o$017 n
2.	 Workshop de Planeiamento Profetico 25.04.09 

1:
Ii 

qAgenda Profetica do Sucesso Pleno ~ produzir	 I. 
i'3. Marcha Para Jesus - 25.07.09 J! 

4. Aluguel de uma sala para escrit6rio do CONMINE	 11 

, 
II
11 
1:
i! 
Ii 
ij
1: 

ARGEMIRO LOPES BATISTA	 
.lJ 

, , 
~, 

:i 
: J 

j 
1 
j 
j 

I
 
, I! 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°185/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril 2009. 

Senhor Secretario, 

o Oep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sessao Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Dia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Confederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credlto. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestirnos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sul- SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Excelentissimo Senhor 
PAULO OTAvlO ALVES PEREIRA 
Vice - Governador 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
 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°184/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril 2009. 

Senhor Secretario, 

o Oep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sess80 Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Oia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Contederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credlto. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestimos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e jusfica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sul- SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GErULIO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Excelentissimo Senhor 
ADEMIR OLIVEIRA DE MENEZES 
Vice - Governador do Estado de Goias n ( 
NESTA V ("0e f\S t/ . 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DIS"rRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°183/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril 2009. 

Senhor Secretario, 

o Oep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sess80 Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Oia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Confederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Credito. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestirnos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sui - SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GETULIO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA 
Secretaria de Flnancas do Distrito Federal 
NESTA 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

~ GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°182/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 27 de abril 2009. 

Senhor Ministro, 

o Dep. Brunelli tem 0 prazer de convida-lo para a Sess80 Solene 
deste Poder Legislativo em homenagem ao Dia Internacional do 
Trabalhador que sera realizado excepcionalmente na Sede Nacional da 
CONTEC - Contederacao Nacional dos Trabalhadores nas Empresas 
de Crt9dito. 

Para tanto em reconhecimento dos seus grandes prestirnos ao 
trabalhador brasileiro este Poder Legislativo outorga-Ihe COMENDA 
HONROSA DE LOUVOR em homenagem a sua atuacao conjunta com 
a Sociedade Civil Organizada na grande expectativa de 
desenvolvimento e justica social. 

o evento sera dia 30 de abril de 2009 as 19h na Sede Nacional da 
CONTEC - Av. W 4 Sui - SEPEQ 707/907 - Conjunto AlB - Lote E. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
LUIS SOARES DULCI 
Secretaria Geral da Presldencla da Republica 
NESTA D{\jeYL~&J~ 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 221/2009 - GAB 19 Brasilia, DF, em 04 de maio de 2009. 

Senhor Secretario, 

A titulo de esclarecimento, informo a Vossa Excelencia que a Lei n° 2.770, de 18 de
 
setembro de 2001, de autoria Poder Executivo, em seu art. 1° assim preve:
 

"Art. 1° Fica concedida aos servidores ativos do Ministerio da Sande, 
oriundos do extinto Instituto Nacional de Assistencia Medica e 
Previdencia Social- INAMPS, lotados mediante convenio na Secretaria 
de Estado de Sande do Distrito Federal, parcela pecuniaria, a titulo de 
incentivo a colaboraeao prestada ao Sistema de Saude do Distrito 
Federal, em carater eventual e precario, nos valores e quantitativos 
indicados no anexo". 

Diante disso, recebi em meu gabinete 0 oficio n° 066/2009 (copia anexa), oriundo do
 
SINDSEP-DF (Sindicato dos Servidores Publicos Federais do DF), solicitando que
 
intermediasse junto ao Govemo do Distrito Federal, uma gratificacao dessa natureza e com os
 
mesmos aspectos juridicos, para 03 bravos servidores da FUNASA que, encontra-sc nas
 
mesmas condicoes dos servidores ativos do Ministerio da Sande, mencionados no art. 1° da
 
Lei n° 2.770, de 18 de setembro de 2001.
 

Por fun, como essa Casa de Leis nao pode dar inicio a Iegislacao dessa natureza,
 
pois incorreria em inconstitucionalidade formal subjetiva, solicito a Vossa Excelencia que
 
viabilize Mensagem do Chefe do Poder Executivo a esta Casa, para contemplar essa justa
 
reivindicacao dos servidores da FUNASA (ver processo n° 0410.003.007/2008-GDF)..
 

Informo ainda que, oficio semelhante a este foi encaminhado it Secretaria de Estado
 
de Planejamento e Gestae do Distrito Federal e, it Secretaria de Estado de Fazenda, conforme
 
copias em anexo.
 ~0-

\0 

~ U \J c' 
Atenciosamente, ~~J' ~~ \F/·crn f j r;' vtfr-- G;)f \ 0 . 

BRUNELLI \~\l"' ).. \~ .'0 
Deputado Distrital ~ \ eY 

j 
Y 

r: -, f'

Y .J~tf! l ~ \ r 
0\~ o~<f _)/<l"

A Sua Excelencia 0 Senhor ~ .Ql \
 

DUVANIER PANA FERREIRA 
A 

\f' ~ r
 
Secretario da Secretaria de Recursos Humanos do Ministerio do Planejamento, Orcamento e
 
Gestao.
 
NESTA
 

SAIN - Parque Rural- 70086-900- Brasilia-DF- Gabinete 19- Telefones:3348-8190a 8196 - Fax: 3348-8193 
e-mail: depulado@brunelli.Gom.br site: www.bruneIiLcom.br 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO D1STRITAL BRUNELLI 

OF. N°243/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 14 de maio de 2009. 

Senhor Procurador - Geral, 

o Dep. Brunelli vem por meio deste convlda-lo para participar da 
Audiencia Publica que realizar-se-a no Plenario desta Casa com 0 

objetivo de discutir a situa~io dos moradores do Residencial 
Santos Dumont no dia 20 de maio de 2009, as 19h. Segue em anexo 
o Requerimento 1.527/2009. 

Atenciosamente, 

GETULIO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N°244/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 14 de maio de 2009. 

Senhor Sub-Secretario, 

o Oep. Brunelli vem por meio deste convida-lo para participar da 
Audiencia Publica que realizar-se-a no Plenarlo desta Casa com 0 

objetivo de discutir a sltuacac dos moradores do Residencial 
Santos Dumont no dia 20 de maio de 2009, as 19h. Segue em anexo 
o Requerimento 1.527/2009. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Senhoria 0 Senhor ~ Je/Vl-~· U-/ 
JOSAFA DANTAS NASCIMENTO Y l 

Sub-Secretaria de Assuntos Parlamentares 
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 

OF. N°245/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 14 de maio de 2009. 

Senhor Secretario, 

o Dep. Brunelli vem por meio deste convida-lo para participar da 
Audiencia Publica que realizar-se-a no Plenarlo desta Casa com 0 

objetivo de discutir a situa~ao dos moradores do Residencial 
Santos Dumont no dia 20 de maio de 2009, as 19h. Segue em anexo 
o Requerimento 1.527/2009. 

Atenciosamente, 

GETUUO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

d7' 
A Sua Excelencia 0 Senhor ~ \\ eu9 

PAULO SEREJO _../. \ 
Sub-Secretario de Regulariza~jo de Condominios I 
NESTA 

SAIN- ParqueRural-70086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19- Telefones: 3348-.8190 a 8196- Fax:3348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br
 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 257/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 19 de maio de 2009. 

Senhor Secretario, 

o Oep. Brunelli vem por meio deste convida-lo para participar da 
Audiimcia Publica que realizar-se-a no Plenarlo desta Casa com 0 

objetivo de discutir a situacao dos moradores do Residencial 
Santos Dumont no dia 20 de maio de 2009, as 19h. Segue em anexo 
o Requerimento 1.527/2009. 

Atenciosamente, 

GETULIO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Exceh~ncia 0 Senhor ~ \ (Lc e\ 
cAsslO TANIGUCHI V) \{ b .d J 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - SEDUMA 
NESTA 

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

.. GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Brasilia DF., 27 de maio de 2009.OF. N° 290/2009-GAB 19 

Senhora Presidente, 

Solicito a Vossa Senhoria gestoes no sentido de 
disponibilizar uma vaga para 0 paciente Guilherme Estrela Mendes de 
Aguiar, que necessita de tratamento de reabilitacao conforme laudo em 
anexo. 

Ciente que poderei contar com sua compreensao, coloco 
este gabinete parlamentar n° 19, a disposicao dessa conceituada rede 
hospitalar. »: 

A Senhora 
LUCIA WILLADINO BRAGA 
Presidente e Diretora Executiva da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitacao 
SMHS QD. 501 CJ. A Terreo Diretoria-Brasilia DF 
CEP: 70335-901 
NESTA 

SAIN - ParqueRural- 70.086-900 - Brasilia-DF - Gabinete19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail:deputado@bruneIlLcom.br - www.brunelli.com.br
 

mailto:E-mail:deputado@bruneIlLcom.br


Contorrne conver sado CUfil U Sf CJt.:;tuliO ;'~O\jnes dsscssor do Dcputaoo 
Junor 8nu-tclli, eslolJ encarrunhando docurnentacao c cxarnes real.zados no 

pacrento CJU!lherrne E:strr::la 

r}A TA DF r'-J;\:~Ci M[ N I U ::; 0e: 0y'X)C de ; 999
 

i [i/,,:) [ /\ It )/\1. 'i ,1l1,~~;
 

NUN1(=:. UU RESI-'()NSA\il.:l Kd(:d SGllLd U2 ,:',gLJldf i'v1E::ndes
 

U,;i')r:F~FCC RFSii)H·)Cri\L SMT CDil!;'!,io 111 Casa i"
 
CIUADEiUF I af;uatlnga Sui - i'JF 

(~L.l J 

Relatorio 

Cirurgia reauzaoa ern 19/11/0(3 no Hospital Santa Marta, pelo Dr 
f'<\eilal0 Alves, flU cO!Ov(;!lj (;squC:ldu, lelll~jO ;:i I,eCeSSidc.iclE; da colocacao de dais 
pinos 0 paciente apos 30 dias d(~ cirurqia :r1iCiOLI tratarnento para que 0 brace 
voltasse ,10 normal, rOIS () mosrno nao f;~;t;J\/a clohrJriCio ern segulcia fnram feitas 
:',0 sessoas de frsroterapia mas sern SllC2SSC 

lODe f()1 rYOc/r:HjO ()1;!rG r1lf'ej!(:o iJI- \j'ic:sley !\ives lobo (Clinica 
Cotrel) pafer uma rnelhor d\J,:1Ii;H;::10. t? (;sle IrlfounOli (jll(':; o ossn (':-;t{1 dRslocado (no 
luqar erradoi e corn lim (~~<trc~rno ,::-JIr) :)S~;po_(C:(Jnf()rm(.:; ressn!1:-incia), 0 que 0 
impede de dobrar 0 Draco ,~ q!i(~ ~~fC nao hou~or 3lqu!nCl Dutra iniervencao POlS 

fl~iot2rJP\a nao resolve. ~·:·ICtJ ;):2.,\:0 r;~·i() \,,'U!!J;";j .io norrnal 
I 



I .audo cia Fisiolcrapia
 



rr~k~n7!e 

t};d~ic'.?"" 

clinica em 06 de janeiro deste ano (P::l!i7<?n.(!o 30 scccces sob 0 diaqnostico 

ctlnico de P6s osteossintese de cotovelo E. 

Na avaliacao fisico-funcionai observou-se: leve edema, dar ao 

movimento de flexao e extensao do cotovelc, lurc;a muscular diminulda e ADM 

limitada (flexao: 80° e extensao: 100
) . 

A terapeutica abordada fOI: Termoterapia (turbilhao) 'I' mobillzacao 

passiva + ET para ganho de /\OM + Tracao. 

Neste periodo houve pouca evolucao no quadro geral do paciente com 

reducao do edema 8 melhora da queixa alqica, porem nao houve ganho 

significativo da ADM (flexao: 900 e Extensao 50 ). Sugiro continuidade do 

tratamento oroposto ate ganho de ADM totdl 8 restabelecirnento funcional. 

Aguardo reavaliacao cnnica. 

Coloco-rne adisposicao para maiores esclarecimentos. 

TAGUATINGA, 23 de janeiro (Jf) :::009. 

LEONARDO ALVES
 
CREFITO 11 - 93296 - F
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Oata Exame : 2910412009 

r.iascimento; i olG31i 999 

fr'tl\ l\~~~~rCTr,-.... i"'\~ r-t'""\Tf"\\fr':'f'-' r::'ca,-., Ir:"':'Mr\1""\ 
- . , ~ •• ~ • ~ ._"_ _-._ • '"- - ._ - - --. - - - ~_ I .. :...... ....." 

J i, • :5 Tj :.:om sF3,jientes ce alto cesempenno, sencc as empregadas as 

03ra a idane, 

. ,.' ' ." 

II IGiI ~11",..~IGlI C..:;:J. 



II !li!illl!lll !!I 11111III !ll 
GUll H/C'RMF ,:::.c;TRFI A ~AFNnFC:: nF lIt"r IfllP 

Medico: WESLEY ALVES LOBO Oata Exame : 28/04/2009 

r~ascimento; 15/031 i 999 

'-~-'~--- -~----- --_._--------
recnica 

Aquisi9dO ~nl 1::4uiiJd! uenio de aiio campo t. -i.5 T) com gradientes de auo desernpenho, sendo as empreqaoas as 
seguintes sequencias de pulso: 

fSE T1 e FSt: UPI 1'2 Fat S8t nos planes transversal, coronal t'l sagital. 

uescricao
 

Ossificacao incompJ8la. de padr.9o usual oara a idade.
 

Cartilaqcns com sinClI habitual.
 

Frarura ~ljfJl <:leu! j:.i iiCi I do urnero, cern sigr"ficC1tivo de~,!oC::::;"i'i(:;':l0 pOS[(;ii.X do seqrnento distal, associada a exuberante
 
calo osseo solido.
 

Ausencia de oerrarne articular
 

Tandoas comuns des extensores e f(exor~s, bicipItal, braquial e tricipitMI com p~rf>c,c,\!r(4, contorno e sinal norrnais.
 

Nao se observarn rnassas au colccoes periarticulares.
 

! i ·.i , .. 

"rezeao medico assistente, cn!oCaiTIO-IJDS ,j '~1i5PO:?icJil) ,nilrn discuss/in rk; rr:';liih,-fo. 

Obs.: us exarncs devern ser conscrvacos para cve ntua.s analises comparativas futuras 
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Solicitacao de Nova Cirurgia
 
para correcao e
 

raspagem do calo osseo
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Hosnital Santa lVIarta Ltda.
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 310/2009 - GAB 19 Brasilia, em 09 de junho de 2009.
 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos para conhecimento e apreciacao de Vossa Senhoria a 
minuta do decreto que visa regulamentar a prestacao de assistencia religiosa nas 
entidades civis e militares de internacao coletiva de que trata a Lei 3.216, de 05 
de novembro de 2003, alterada pela Lei n" 3.540, de 11 de janeiro 2005 no 
ambito do Distrito Federal. 

Caso exista alguma alteracao relevante a ser feita, peco que nos 
encaminhe para que seja possivel analisar e enviar 0 quanto antes para a 
assessoria do Govemo do Distrito Federal. 

o referido decreto faz parte de mais uma conquista, em favor das 
entidades religiosas, pois com essa regulamentacao nao havera mais restricoes 
ou embaracos para que as reunioes sejam realizadas nestes locais, antes pouco 
acessiveis. 

Portanto solicitamos que realizem suas ressalvas, de forma que 
prontamente possamos ter este Decreto vigente em nossa legislacao, 

Atencio amente, 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
WASHINGTON LUIS DA SILVA 
Presidente do CFECH 
NESTA 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 311/2009 - GAB 19 Brasilia, em 09 de junho de 2009. 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos para conhecimento e apreciacao de Vossa Senhoria a 
minuta do decreto que visa regulamentar a prestacao de assistencia religiosa nas 
entidades civis e militares de intemacao coletiva de que trata a Lei 3.216, de 05 
de novembro de 2003, alterada pela Lei n" 3.540, de 11 de janeiro 2005 no 
ambito do Distrito Federal. 

Caso exista alguma alteracao relevante a ser feita, peco que nos 
encaminhe para que seja possivel analisar e enviar 0 quanto antes para a 
assessoria do Govemo do Distrito Federal. 

o referido decreto faz parte de mais uma conquista, em favor das 
entidades religiosas, pois com essa regulamentacao nao havera mais restricoes 
ou embaracos para que as reunioes sejam realizadas nestes locais, antes pouco 
acessiveis, 

Portanto solicitamos que realizem suas ressalvas, de forma que 
prontamente possamos ter este Decreto vigente em nossa legislacao. 

c: _ ,IJ 
. ~ 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
JOSE COSTA DE OLIVEIRA 
Presidente da Familia Feliz 
NESTA 

SAIN - ParqueRural- 70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete19 - Telefones: 3348-8190 a 8196- Fax: 3348-8193 
www.deputado@brunelli.com.br 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 312/2009 - GAB 19 Brasilia, em 09 de junho de 2009. 

Senhor Coordenador, 

Encaminhamos para conhecimento e apreciacao de Vossa Senhoria a 
minuta do decreta que visa regulamentar a prestacao de assistencia religiosa nas 
entidades civis e militares de internacao coletiva de que trata a Lei 3.216, de 05 
de novembro de 2003, alterada pela Lei n" 3.540, de 11 de janeiro 2005 no 
ambito do Distrito Federal. 

Caso exista alguma alteracao relevante a ser feita, peco que nos 
encaminhe para que seja possivel analisar e enviar 0 quanta antes para a 
assessoria do Govemo do Distrito Federal. 

o referido decreta faz parte de mais uma conquista, em favor das 
entidades religiosas, pois com essa regulamentacao nao havera mais restricoes 
ou embaracos para que as reunioes sejam realizadas nestes locais, antes pouco 
acessiveis. 

Portanto solicitamos que realizem suas ressalvas, de forma que 
prontamente possamos ter este Decreto vigente em nossa legislacao. 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
MARCOS CHAGAS VILA FLOR 
Coordenador no M-12 
NESTA 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 313/2009 - GAB 19 Brasilia, em 09 de junho de 2009.
 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos para conhecimento e apreciacao de Vossa Senhoria a 
minuta do decreto que visa regulamentar a prestacao de assistencia religiosa nas 
entidades civis e militares de internacao coletiva de que trata a Lei 3.216, de 05 
de novembro de 2003, alterada pela Lei n" 3.540, de 11 de janeiro 2005 no 
ambito do Distrito Federal. 

Caso exista alguma alteracao relevante a ser feita, peco que nos 
encaminhe para que seja possivel analisar e enviar 0 quanto antes para a 
assessoria do Govemo do Distrito Federal. 

o referido decreto faz parte de mais uma conquista, em favor das 
entidades religiosas, pois com essa regulamentacao nao havera mais restricoes 
ou embaracos para que as reunioes sejam realizadas nestes locais, antespouco 
acessiveis, 

Portanto solicitamos que realizem suas ressalvas, de forma que 
prontamente possamos ter este Decreto vigente em nossa legislacao. 

Atenciosamen , 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
LAZARO DAVI BORGES 
Presidente da FENAIC 
NESTA 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 314/2009 - GAB 19 Brasilia, em 09 de junho de 2009. 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos para conhecimento e apreciacao de Vossa Senhoria a 
minuta do decreto que visa regulamentar a prestacao de assistencia religiosa nas 
entidades civis e militares de internacao coletiva de que trata a Lei 3.216, de 05 
de novembro de 2003, alterada pela Lei n" 3.540, de 11 de janeiro 2005 no 
ambito do Distrito Federal. 

Caso exista alguma alteracao relevante a ser feita, peco que nos 
encaminhe para que seja possivel analisar e enviar 0 quanto antes para a 
assessoria do Govemo do Distrito Federal. 

o referido decreto faz parte de mais uma conquista, em favor das 
entidades religiosas, pois com essa regulamentacao nao havera mais restricoes 
ou embaracos para que as reunioes sejam realizadas nestes locais, antes pouco 
acessiveis. 

Portanto solicitamos que realizem suas ressalvas, de forma que 
prontamente possamos ter este Decreto vigente em nossa Iegislacao, 

~-

A Sua Excehlncia 0 Senhor 
HEllO CESAR DE ARAUJO 
Presidente da CONDE 
NESTA 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 315/2009 - GAB 19 Brasilia, em 09 de junho de 2009. 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos para conhecimento e apreciacao de Vossa Senhoria a 
minuta do decreto que visa regulamentar a prestacao de assistencia religiosa nas 
entidades civis e militares de internacao coletiva de que trata a Lei 3.216, de 05 
de novembro de 2003, alterada pela Lei n" 3.540, de 11 de janeiro 2005 no 
ambito do Distrito Federal. 

Caso exista alguma alteracao relevante a ser feita, peco que nos 
encaminhe para que seja possivel analisar e enviar 0 quanto antes para a 
assessoria do Governo do Distrito Federal. 

o referido decreto faz parte de mais uma conquista, em favor das 
entidades religiosas, pois com essa regulamentacao nao havera mais restricoes 
ou embaracos para que as reunioes sejam realizadas nestes locais, antes pouco 
acessiveis. 

Portanto solicitamos que realizem suas ressalvas, de forma que 
prontamente possamos ter este Decreto vigente em nossa legislacao. 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA 
Presidente da COPEVE 
NESTA 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 316/2009 - GAB 19 Brasilia, em 09 de junho de 2009. 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos para conhecimento e apreciacao de Vossa Senhoria a 
minuta do decreto que visa regulamentar a prestacao de assistencia religiosa nas 
entidades civis e militares de internacao coletiva de que trata a Lei 3.216, de 05 
de novembro de 2003, alterada pela Lei n° 3.540, de 11 de janeiro 2005 no 
ambito do Distrito Federal. 

Caso exista alguma alteracao relevante a ser feita, peco que nos 
encaminhe para que seja possivel analisar e enviar 0 quanto antes para a 
assessoria do Govemo do Distrito Federal. 

o referido decreto faz parte de mais uma conquista, em favor das 
entidades religiosas, pois com essa regulamentacao nao havera mais restricoes 
ou embaracos para que as reunifies sejam realizadas nestes locais, antes pouco 
acessiveis. 

Portanto solicitamos que realizem suas ressalvas, de forma que 
prontamente possamos ter este Decreto vigente em nossa legislacao, 

~-----

A Sua Excelencia 0 Senhor 
GEDEON DIAS RAMOS \ 
Presidente da CIPE 
NESTA
 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 323/2009-GAB 19 Brasilia DF., 12 de junho de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Senhoria gestoes no sentido de atender ao 
pedido da Comissao de Formatura do curso de direito da Universidade Paulista 
Campus Brasilia em anexo, onde pedem a liberacao de urn espaco para a colacao 
de grau. 

Segundo a comissao de formatura, verificaram que estarao 
disponiveis seguintes auditorios: Audltorlo Pedro Calmon ou Americel Hall. 

Certo de poder contar com a colaboracao de Vossa Senhoria, 
coloco 0 Gabinete Parlamentar n" 19, desta Camara Legislativa, a disposicao 
dessa Secretaria. 

Atenciosamente, 

/j-
BRUNELLI 

Deputado Distrital ~T 
')Y> ~ Z" }

t /»: ~t.~1-'.r } '<,0 It 
Ao Senhor ~ oy.~ o '00 
JOSE SILVESTRE GORGULHO ( ~~ ':0co 
Secretario da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal ~:~-" .~ 

NESTA t)' ~ 
SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8196 - Fax: 3348-8193 ~ 

E-mail: deputado@brunelli.com.br - www.bruneIlLcom.br l 'i)c-~ J'..' 
-..f 00; 

V~1 
~ 



COMissAo DE FORMAlURA
 
UNIVERSIDADE PAULISTA CAMPUS BRASiLIA
 

CURO DE DIREITO
 
2° Semestre ana 2009 

Excelentissimo Senhor Deputado Distrital Junior Brunelli~ 

E com grande satisfil~ao que dirigimo-nos por mew desta, para dizer-lhe 
que somos fermaodos 00 curso de DireitDda UDivasidade PauIista UNIP" DO~ 
semestre de 2009..com co~o de graD' e fimuatmaa senealjzada em~de 2&16". e, 
epor este motivo" tendoem v_ sua grande iBfluencia em nossa Capital Federal que 
nos dirigimos confiaImente a Vossa Excefencia para solicitar-Ihe urn apoio na 
~ 011 foca9in) do espwp .,..... a IKJSSa ~ de grau, taIdo an 
vista". sermngasto muito oneroso aos fiRul3lados. 

Temos uma media de 120 formandos, pol' esse motivo necessano se faz 
mn local adeqoado onde oomporte 0 Diimem de aIonos e pmeutes para 0 evento. 
Em visitas reaJPadas 80S audik'irios dispuuiwcis ... .. e¥aItos CIB .:tIndia 
obse:rvamos que 0 AaditUr:iJ. Pedm Cd .~ b:afinwdn no QImtd. 6mual do 
ExaciIo DO Setm MiIitar Urbano" eo ~Ball, IocaIUado Dll Academia de Terns 
Sdnr de CIaIJes ~ POSSIIIC:DI estllllllla fisEa adtquada pam tal am. Neste intuito 

oonfiafrnenk: pr:dinms epIC •• Q& 031* fa IESSiI. suJicila9t e colaw WHlOS a 
di~. 

DianIe dessa soIiciIaJ;io, coJocamo...nos a dispos~ de Vossa Ex£eIfncia 
pam dirlirvi'lllrulgar'"-w 0 .tdi::rido apoio JIeS.'la meSilla sofenidade on em qualquer outra 

~ 

Gratns pela ~,aguardamosretorno. 

Atenciosamente, 

t. r 1~1l11~~fMJ /t::~(O 
~lbedek Pereirade Souza 

Presidente
 

<6L{. os 5'0 .13
 
33.{d c J3. 00
 

O?b~.~ ~ 16 fVVQ) 0rY\ 3'? ()f~:O 0 (o.-vf)1lJ @fi: 0JN\UrV}~j 

U (.t J y,j W;.x rlVl1tl.l 6-:j . 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 328/2009-GAB 19 BrasiliaDF., 16 dejunho de 2009. 

SenhorDeputado, 

Solicitamos a Vossa Excelencia gestoes no sentidode indicar 
o Sr. WELLINGTON FERREIRA CEZARINO, curriculo em anexo, para 
ocuparuma vaga de motorista na Empresa Mundial Transportes ou em uma das 
empresas do GrupoBrasal. 

Ao ensejo, colocamos 0 Gabinete Parlamentar n" 19, desta 
CamaraLegislativa, a disposicao de Vossa Excelencia. 

Atenciosamente, 

GETULIO SOARES NOVAES FROTA
 
Chefe de Gabinete
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Deputado Federal OZORIO ADRIANO 
Gabinete n" 321 Anexo IV Camara dos Deputados do Distrito Federal 
NESTA 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
• GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 336/2009-GAB-19 Brasilia DF., 22 de junho de 2009. 

Senhor Diretor, 

Solicito a Vossa Senhoria gestoes nos sentido de atender ao 
pedido em anexo dos permissionarios e trabalhadores da Rodoviaria de 
Taguatinga Norte, onde reivindicam solucoes para os problemas que ameacam 
seus empregos. 

Certo de poder contar com a colaboracao de Vossa Senhoria, 
coloco 0 Gabinete Parlamentar n° 19, desta Camara Legislativa, a disposicao 
dessa Secretaria. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

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@brunelli.com.br - www.bruneIlLcom.br
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 349/2009-GAB 19 Brasilia, 02 de julho de 2009. 

Senhor Prefeito Comunitario, 

Solicitamos a Vossa Senhoria gestoes no sentido de liberar a 
area da Praca das Nacoes, ao lado do Ginasio Coberto, localizada no Jardim 
ABC, para a realizacao do evento Cine Comunltarlo, a ser realizado no dia 03 
de junho do corrente ano, as 19h. 

o referido evento tern 0 objetivo de proporcionar a 
comunidade mais uma opcao gratuita de entretenimento. 

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

Atenciosamente, 

GETULIOSOARESNOVAESFROTA
 
Chefe de Gabinete
 

Ao Senhor 
AFONSO EDUARDO DA SILVA 
Prefeito da Prefeitura Comunitaria do Jardim ABC 
NESTA 

SAIN- ParqueRural - 70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax:3348-8193
 
E-mail:deputado@bruneIlLcom.br - www.brunelli.com.br
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 365/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 07 de julho de 2009. 

Senhor Presidente, 

Encaminho anexo uma prestacao de contas relativa ao trabalho 
realizado desde 2003, que teve como objetivo, dentro outras coisas: 

a) Reqularizacao fundlaria dos terrenos de igrejas de qualquer 
culto; 

b) Desafetacao de areas destinadas as igrejas e entidades 
sociais; 

c) Mudanc;a de gabarito; 
d) Abertura de linha creditlcia especial junto ao Banco de Brasrlia 

(BRB), com forma de pagamento diferenciado para a compra 
de im6veis e m6veis para entidades religiosas e de assistencia 
social, observados prazo dilatado para saldar a dlvlda contralda 
e caucao reduzida, quando se tratar de licitac;ao; 

e) Alvaras das igrejas.; 

Oesde aquela data, trabalhei ininterruptamente enviando lnurneros 
oflcios, indicacoes e intervenc;oes, muitas delas realizadas 
pessoalmente, junto as autoridades do Governo do Oistrito Federal, 
sempre com 0 intuito de garantir 0 preceito constitucional do inserto no 
art. 5°, inciso VI..e inviolavel a liberdade de consciencie e de crence, 
sendo assegurado 0 livrft, exercicio dos cultos religiosos e ga 
forma da lei, a proter;ao aos locais de culto e a suas Iiturgias. 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
Pro Jurandir Batista Barbosa dos Santos 
Conselho de Pastores de Brazlindia • COOPEBRAS 
NESTA 

SAIN- ParqueRural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 
www.deputado@brunelli.com.br
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· A 'CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

o Resultado de parte desse trabalho parlamentar, foi a promulqacao 
da Lei Complementar nO 806/2009 1 que criou uma politica publica de 
regulariza980 urbanlstlca e fundiarta das unidades imoblllarlas 
ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto e entidades de 
asslstencla social. 

Portanto, gra9as ao voto de contianca em mim depositado por 
Vossa Senhoria e por todos aqueles que cornpoem essa importante 
entidade representatlva, conseguimos alcancar a vit6ria que tanto 
almejavarnos. 

Atenciosarnente, 

SAIN- Parque Rural-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° 380/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 11 de julho de 2009. 

Senhor Presidente, 

Encaminho anexo uma prestacao de contas relativa ao trabalho 
realizado desde 2003, que teve como objetivo, dentro outras coisas: 

a) RegularizaC;80 fundiarla dos terrenos de igrejas de qualquer 
culto; 

b) Desafetacao de areas destinadas as igrejas e entidades 
sociais; 

c) Mudanc;a de gabarito; 
d) Abertura de linha crediticia especial junto ao Banco de Brasilia 

(BRB), com forma de pagamento diferenciado para a compra 
de lmoveis e movers para entidades religiosas e de assistencia 
social, observados prazo dilatado para saldar a divida contra ida 
e caucao reduzida, quando se tratar de licitacao: 

e) Alvaras das igrejas.; 

Oesde aquela data, trabalhei ininterruptamente enviando inumeros 
oflcios, lndlcacoes e lntervencoes, muitas delas realizadas 
pessoalmente, junto as autoridades do Governo do Oistrito Federal, 
sempre com 0 intuito de garantir 0 preceito constitucional do inserto no 
art. 5°, inciso VI..e lnvioteve! a liberdade de consoiencie e de crence, 
sendo assegurado 0 livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteyBo aos locais de culto e a suas liturgias. 

A Sua Senhoria 0 Senhor
 
Pro JOSE COSTA DE OLIVEIRA .,
 

rPresidente da Associa~ao Familia Feliz 
NESTA 

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

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DlSTRITAL BRUNELLI 

o resulta de parte desse trabalho parlamentar, foi a prornulqacao 
da Lei Complementar nO 806/2009, que criou uma politica publica de 
reqularizacao urbanistica e fundlarta das unidades irnobiliarias 
ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto e entidades de 
asslstencia social. 

Portanto, grac;as ao voto de confianca em mim depositado por 
Vossa Senhoria e por todos aqueles que compoern essa importante 
entidade representativa, conseguimos alcancar a vit6ria que tanto 
alrnejavarnos. 

Atenciosamente, 

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



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINE"rE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 382/2009 - GAB 19 Brasllia, DF em 11 de julho de 2009. 

Senhor Presidente, 

Encaminho anexo uma prestacao de contas relativa ao trabalho 
realizado desde 2003, que teve como objetivo, dentro outras coisas: 

a) Regularizayao fundiaria dos terrenos de igrejas de qualquer 
culto; 

b) Desafetacao de areas destinadas as igrejas e entidades 
sociais; 

c) Mudanya de gabarito; 
d) Abertura de linha crediticia especial junto ao Banco de Brasllla 

(BRB), com forma de pagamento diferenciado para a compra 
de im6veis e m6veis para entidades religiosas e de asslstencla 
social, observados prazo dilatado para saldar a divida contraida 
e caucao reduzida, quando se tratar de llcltacao: 

e) Alvaras das igrejas.; 

Desde aquela data, trabalhei ininterruptamente enviando lnumeros 
oficios, lndicacoes e intervencoes, muitas delas realizadas 
pessoalmente, junto as autoridades do Governo do Distrito Federal, 
sempre com 0 intuito de garantir 0 preceito constitucional do inserto no 
art. 5°, inciso VI..e inviola vel a liberdade de consciencie e de crence, 
sendo assegurado 0 livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a protegao aos locais de cult e a suas liturgias. 

A Sua Senhoria 0 Senhor 
Pro Sinval Julio de Souza 
Presidente da Assembleia de Deus - P-Sul 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-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 

o resulta de parte desse trabalho parlamentar, foi a prornulqacao 
da Lei Complementar nO 806/2009, que criou uma politica publica de 
regulariza980 urbanfstica e fundiaria das unidades lmoblliarlas 
ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto e entidades de 
assistencla social. 

Portanto, gra9as ao voto de confianca em mim depositado por 
Vossa Senhoria e por todos aqueles que cornpoern essa importante 
entidade representativa, conseguimos alcancar a vitoria que tanto 
alrnejavamos. 

Atenciosamente, 

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



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 400/2009 - GAB 19	 Brasrlia, OF em 20 de julho de 2009. 

Senhor Diretor, 

Chegou ate nos urn pedido da Igreja Evangelica Tenda da Llbertacao, 
situada na Area Especial "23" do Guara /I (pr6ximo ao CAVE), que estara 
comemorando nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2009, seu 15° Anlversario, por 
isso venho solicitar a Vossa Excelencia que seja cedidos onlbus para 
transportar os membros das congregac;oes, para participarem do evento, 
conforme 0 abaixo relacionados: 

Horarios dos onibus: Sexta e Sabado - Saida 19 h - Retorno 22 h
 
Domingo: Saida 8h - Retorno 22 h
 

1) QNR 3, Conjunto "G", Lote 35 - Ceilandia Norte-OF 
Responsavel: Denivaldo-9552-0083. 

2)	 Cidade Ocidental - Parque Nova Friburgo "A" - Quadra 8 
Lote em frente 2/3 - Cidade Ocidental-GO - Responsavel: 
Luis PauI0-8145-2889. 

3)	 Jardim Planalto - Quadra 29 - Lote 25 - Jardim Planalto 
Luziania-GO-Responsavel: Fernando-8512-7816-Wilmar
8414-1980. 

4)	 Recanto das Emas -Quadra 404 - Conjunto 4 - frente ao 
Lote 1 - Recanto das Emas-DF - Responsavel; Cristiano 
8616-5098 - Marcelo - 8445-0401. 

5)	 Recanto das Emas - Quadra 405 - Conjunto 29 - Lote 14 
Recanto das Emas-DF-Responsavel: Pr Valdevir-8407-0308. 

Atenciosamente, 

BRUNELLI 

Deputado Distrital
 

Ao Senhor
 
EDUARDO QUEIROZ
 
Diretor da Via~ao Planeta Ltda
 

NESTA --=:Dr \1ft( so) 
SAIN- Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19-Telefones: 3966-8190 a 8196- Fax: 3966-8193 

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

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 436/2008-GAB 19 Brasilia DF., 11 de agosto de 2009. 

f+-

Senhor Chefe, 

Como ede praxe do Govemador do Distrito Federal, todos os anos 
no mes de setembro, policiais militares sao condecorados com a Medalha Merito 
Alvorada. 

Em funcao disso, indico os seguintes policiais militares, para 
receber a Medalha em comento: 

• Sd. VERONICA LUCIA DANTAS 
• Maj. JOSIEL MELO FREIRE 
• Sd. FABIO BORGES FERREIRA DA COSTA 

Sendo isso, contando com a sua colaboracao, coloco 0 Gabinete 
Parlamentar n° 19, desta Camara Legislativa, adisposicao de Vossa Senhoria. 

Atenciosamente,
 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

A Sua Senhoria 0 Senhor ~ '1 \J er< 'S 0 50 
PAULO DOMINGUES 0· 
Chefe do Cerimonial do GDF e Secretario do Conselho de Medalhas 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8198 - Fax: 3966-8193
 
E-mail: deputado@bruneIiLcom.br - www.bruneIiLcom.br
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A 1CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

..... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL r UNEW 

I 

OF. N° 478/2009-GAB 19 Brasilia DF., 27 de agosto de 2009. 
i 

Senhor Chefe, 

Retificando 0 Of. n° 453 de 11 de agosto de 2009 d~ste Gabinete, as 
pessoas indicadas para receber a condecoracao com a Medalha ¥erito Alvorada 
s~: i

! 

• sa, PM ADOLFO GOMES DE AZEVEDO, 

• sa CBM WALQUENIO MARCIO TEIX£f,IRA 
j 
I 

Ao ensejo coloco 0 Gabinete Parlamentar n° 1~, desta Camara 
Legislativa, adisposicao de Vossa Senhoria. !. 

i 
I 

LLI 
istrital 

.~_." ." 

.i-> 
...~~_.---

AoSenhor , 
PAULO DOMINGUES i 
Chefe do Cerimonial do GDF e Secretario do Conselho de Medalhas 
NESTA, !

l2J VfR<!{DS . i 
'--- -=5A~IN~- P.:=ar2::qu~e:..=Ru:::.:::ra=--I-~70=.O~86=-=-9=.;o~~-.::Bra~S~fIia;..:.D~F .:~~~~~~:~.:.8~?O a 81~8:.~~~!~t.: ~~ - - Fax: 3348-8193 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 513/2009-GAB 19 Brasilia, 14 de setembro de 2009. 

Senhor Diretor-Geral, 

Solicito a Vossa Senhoria verificar a possibilidade de atender 
ao pleito constante da Carta n" 12/2009-Asfafe, de 20.08.2009 (copia anexa), 
enviando equipe para emissao de CTPS, RG, dentistas e outros beneficios que 
possam ser oferecidos, para realizacao do evento P Sui para Cristo 2009, a 
realizar-se em 24 de outubro de 2009, de 9h as 23h, na Area Especial ao lado 
da QNP 36, Setor P Sui, Ceilandia . 

Ressalto que no referido evento deverao comparecer em 
media 5.000 (cinco mil) pessoas e, para que 0 exito desejado seja alcancado, e 
indispensavel a colaboracao desse conceituado Na Hora. 

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

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

Ao Senhor 
LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRAN<;A 
Diretor-Geral 
Service Imediato de Atendimento ao Cidadao-Nzv HORA 
NESTA 

SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8198 - Fax: 3966-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br - www.brunelli.com.br
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 515/2009-GAB 19 Brasilia, 01 de setembro de 2009. 

Senhora Gerente, 

Solicito a Vossa Senhoria verificar a possibilidade de atender 
ao pleito constante da Carta n? 13/2009-Asfafe, de 20.08.2009 (copia anexa), 
enviando equipe para limpeza e manutencao (pintura de meio fio, poda das 
arvores e retirada de entulho, para realizacao do evento P Sui para Cristo 2009, 
a realizar-se em 24 de outubro de 2009, de 9h as 23h, na Area Especial ao 
lado da QNP 36, Setor P Sui, Ceilfindia . 

Ressalto que no referido evento deverao comparecer em 
media 5.000 (cinco mil) pessoas e, para que 0 exitc desejado seja alcancado, e 
indispensavel a colaboracao dessa Gerencia. 

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

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

A Senhora 
MARIA DE LOURDES CANDIDO DE SOUZA 
Gerente da Gerencia Regional de Ceilandia/Sfifi 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8198 - Fax: 3966-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br - www.bruneIlLcom.br
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 520/2009-GAB 19 Brasilia, 14 de setembro de 2009. 

Senhora Diretora, 

Solicito a Vossa Senhoria verificar a possibilidade de atender 
ao pleito constante da Carta n° 14/2009-Asfafe, de 20.08.2009 (copia anexa), 
requerendo disponibilizar equipe do Programa de combate a dengue para 
esclarecimentos acomunidade participante do evento P Sui para Cristo 2009, a 
realizar-se 24 de outubro de 2009, de 9h as 23h, na Area Especial ao lado da 
QNP 36, Setor P Sul/Ceilandia, 

Trata-se de evento de grande relevancia social para a 
comunidade local, que sera beneficiada com apoio juridico, emissao de 
documentos, etc. 

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

Atenciosamente,
 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

A Senhora 
ROSELY CERQUEIRA DE OLIVEIRA 
Diretora SVS/SESDF 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8198 - Fax: 3966-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br - www.bruneIlLcom.br
 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 527/2009-GAB 19 Brasilia DF., 02 de setembro de 2009. 

Senhor Chefe, 

Em atencao ao Of. n" 00112009 da Secretaria de Conselho, indico 
para ser condecorado com a Medalha Merito Alvorada 0 3° Sgt. CBMDF 
WALQUENIO MARCIO TEIXEIRA, conforme formulario anexo. 

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

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

Ao Senhor
 

PAULO DOMINGUES 0~1 e"
 
Chefe do Cerimonial do GDF e Secretario do Conse .0 lV1?nS() J -..'
 
NESTA
 

SAIN - Parque Rural-70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete19- Telefones: 3348-8190 a 8198- Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@bruneIlLcom.br - www.bruneIlLcom.br
 

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

• GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 529/2009-GAB-19 Brasilia, 02 de setembro de 2009. 

Senhor Diretor Administrativo, 

Solicito a Vossa Senhoria verificar a possibilidade de 
atendimento ao pedido constante da Carta sino, de 21.08.09-Ministerio Mundial 
de Unidade Crista (c6pia anexa), requerendo perrnissao de entrada da equipe de 
obreiros nas noites de quinta-feira, com 0 objetivo de distribuir sopa aos 
acompanhantes de pacientes internados. 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n? 19, desta 
Camara Legislativa, a disposicao desse conceituado HBDF. 

Atenciosamente, 

GETULI OARESNOVAESFROTA 
Chefe de Gabinete 

Ao Senhor 
HENRI QUE GUSTAVO TAMM 
Diretor Administrativo do Hospital de Base do DF 
NESTA 

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

mailto:deputado@bruneIlLcom.br


A CAMARA LEGISLA'"IVA DO DISTRITO FEDERAL 
... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 531/2009-GAB 19 Brasilia DF., 03 de setembro de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Excelencia especial deferencia em verificar a 
possibilidade de atender ao pedido da Empresa Legaliza Registros e Marcas 
Ltda., representada pelo Sr. Edson Nunes Pereira, que pleiteia a compra de 
uma area do Pro-DF para ampliacao de sua empresa. 

Informa que ja apresentou projeto n" 00370/000898, e que essa 
ampliacao ira gerar inicialmente 100 (cern) empregos diretos, alem de 
contribuir com 0 desenvolvimento da economia do Distrito Federal. 

Ao ensejo, coloco a disposicao de Vossa Excelencia 0 Gabinete 
Parlamentar n" 19, desta Camara Legislativa. 

Respeitosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

A Sua Excelen~ia 0 Senhor ) I\j L ILCO 5 
PAULOOCTAVIOALVESPEREIRA 0 ~ J 

Secretario de Estado de Desenvolvimento Economico e Turismo do DF 
NESTA 

SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19- Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 
E-mail: deputado@brunelli.com.br - www.bruneIlLcom.br
 



A .CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 532/2009-GAB 19 Brasilia DF., 03 de setembro de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Excelencia especial deferencia em verificar a 
possibilidade de atender ao pedido da Sr. Joel Paiva de Oliveira, que pleiteia a 
indicacao de area com 200m2 do Pr6-DF, Processo Administrativo n" 
00.370.000.608/2009, para a implantacao de sua Microempresa de 
temperos/condimentos CNPJ 02.099.243/0001-54 em funcionamento ha mais 
de 10 (dez) anos. 

Ao ensejo, coloco a disposicao de Vossa Excelencia 0 Gabinete 
Parlamentar n" 19, desta Camara Legislativa. 

Respeitosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
PAULO OCTAvIO ALVES PEREIRA 
Secretario de Estado de Desenvolvimento Economico e Turismo do DF 

NESTA ~;\ ue~50s. 
SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193
 

E-mail: deputado@brunelli.com.br - www.brunelli.com.br
 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 563/2009 - GAB 19 Brasilia, em 14 de setembro de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito gest5es de Vossa Excelencia visando atendimento ao pleito 
constante no Oficio n° 037/2009 - Ver. Nonato Vasconcelos e Prefeito David 
Leite da Silva - Santo Antonio do Descoberto/GO, requerendo a liberacao do 
Projeto Pro Jovem Trabalhador que beneficiara uma media 3.400 (tres mil e 
quatrocentos) jovens, alguns em situacao de risco social e sem qualificacao 
adequada para buscar uma vaga no mercado de trabalho. 

Ao ensejo coloco 0 Gabinete n° 19 desta Camara Legislativa a . 
disposicao de Vossa Excelencia. '\? ~ )->v 

~t~~~ 
~
 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
EZEQUIEL NASCIMENTO 
Secretario de Politicas Publicas de Emprego do Ministerio de Trabalho e 

:~~!O ~ \\J en <,'Dc 
SAIN - Parque Rural-70086-900 - Brasilia-OF - Ga nete 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° 570/2009 - GAB 19 Brasilia, 16 de setembro de 2009. 
"B 

Senhor Secretario, 

Solicito gestoes de Vossa Excelencia visando atendimento ao pleito 
constante na carta da Associacao dos Deficientes de Brasilia, requerendo a 
assinatura de convenio entre a Associacao e esse orgao, aprovando projeto para 
liberacao de recursos com 0 intuito de oferecer cursos profissionalizantes na 
area de informatica que beneficiara as pessoas portadoras de deficiencia e 
populacao de baixa renda. 

Justifico 0 pedido haja vista a existencia de lei que preve reserva de 
vagas para deficientes e que na maioria das vezes nao sao preenchidas por falta 
de qualificacao profissional. 

Ao ensejo coloco 0 Gabinete n" 19 desta Camara Legislativa a 
disposicao de Vossa Excelencia. \~~:rw--

~~~~ 
\~ 

~ 

~~\~~ 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
EZEQUIEL NASCIMENTO 
Secretario de Politicas Publicas de Emprego do Ministerio de Trabalho e 
Emprego <

.r;-).\ I lNESTA .: ,J 
..?"--' 

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




