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Senhor Secretario, ). 

Solicito a Vossa Excelencia especial deferencia do sentido de 
disponibilizar policiamento ostensivo e UTI movel durante a realizacao da 
INAUGURA<;Ao DA PRA<;A DA BIBLIA no dia 17/01/2009, de 9h as 24h, 
Praca da Biblia - Entre Quadra 37 - Vila Sao Jose 1Entre Quadra 05 - Setor 
Veredas - Brazlandia-Dl", conforme oficio em anexo. 

Ressalto que no referido evento deverao comparecer em media 
8.000 (oito mil) pessoas e, para que 0 exito desejado seja alcancado, mister se 
faz a colaboracao dessa Secretaria. 

Ao ensejo, convido Vossa Excelencia, equipe de 
dignissimas familias a participarem deste grande evento e coloco 
Parlamentar n? 19, desta Camara Legislativa, asua disposicao, 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario da Secretaria de Seguranca Publica do DF. 
NESTA 

trabalho e 
0 Gabinete 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Brasilia DF., 29 de abril de 2009. OF. N° o17/2009-GAB 19 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Senhoria especial deferencia no sentido de 
transferir 0 Cabo Policial Militar EVANILDO PINHEIRO, matricula n" 14839
3, lotado no 7° EPCEPM da Rodoviaria, para 0 11° Batalhao da Policia Militar 
de Samambaia. 

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

Atencio amente, 

RECE81 EM: 

ra r -OF. /r.5.}s;;tl. 

~,~<{CAr~ 
me .'. Matrlcula 

Ao Senhor 
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretaria de Estado de Seguranca Publica do Distrito Federal 
NESTA 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.... GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 51/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 3 de margo de 2009. 

Senhor Secretario, 

Em 10 de maio de 2005, encaminhamos a essa Secretaria de 
Estado, 0 oficio nO 284, solicitando a reqularnentacao da Lei nO 3.216, 
de 5 de novembro de 2003, alterada pela Lei nO 3.540, de 11 de janeiro 
de 2005, que dispoe sobre a prestacao de asslstencla religiosa nas 
entidades civis e militares de internacao coletiva (anexo texto 
consolidado). 

Portanto, visando colaborar e agilizar 0 trabalho de Vossa 
Excelencia frente a essa importante Secretaria de Estado, 
encaminhamos uma minuta de decreto das referidas leis, que s.m.j, vem 
ao encontro das necessidades daqueles que prestam valorosa 
assistencia religiosa em hospitais e conqeneres, 

A Sua Excelencia 0 Senhor 
Valmir Lemos de Oliveira 
Secretario de Estado de Seguran~a Publica do Distrito Federal 
NESTA 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

LEI N° 3216, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2003 
(Autor do Projeto: Deputado Distrital Brunelli) 

Dispoe sobre a prestar;Bo de assisteneia religiosa nas entidades eivis e militares 
de internar;BO eoletiva no ambitodo DistritoFederale da outrasprovideneias. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FACO SABER QUE A CAMARA LEGISLATIVA DO 
DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° A presente lei regulamenta a prestacao de asslstencla religiosa nas entidades civis e 
militares de lnternacao coletivano ambito do Distrito Federal. 

Art. 2° Egarantida a livre pratlca de culto para tadas as crencas religiosas. 

Paraqrafo unlco, A Iiberdade de religiao fica condicionada as Iimita~Oes impostas pela 
presente Lei e seu regulamento em favor do interesse prevalecente da coletividade. 

Art. 3° A asslstencla religiosa somente podera ser ministrada se houver opcao dos 
interessados nesse sentido. 

o art. 4° foi alterado pe/a Lei N° 3.540, de 11 de janeiro de 2005, passando a vigorar 
eom a seguinte reda~ao: 

"Art. 4° 0 ingresso na assisteneia religiosa far-se-a por indiea~ao de entidade religiosa 
eompetente, 
de eandidatos que se enquadrem nas seguintes eondi~oes: 

1- ser saeerdote, pastor, ministro religioso ordenado ou voluntario leigo; 
11- ter eonsentimento expresso da igreja ou da denomina~ao a que perten~a; 

111- possuir idoneidade moral", 

Art. 5° A atua~ao religiosa sera feita sem Onus para as cofres publlcos,
 

Art. 6° Constituem, dentre outros, services de capelania:
 

I - trabalho pastoral;
 

II - aconselhamento;
 

III - oracees:
 

IV - ministerlo de cornunhao crista;
 

V - uncaodos enfermos.
 

Art. 7° A asslstencia religiosa podera ser ministrada:
 

I - aos pacientes internados em hospitais da rede publicaau privada;
 

II - aos reclusos internados em estabelecimentos penitenciarios do Distrito Federal.
 

Art. 8° Para aprimorar a asslstencia religiosa nos locais de que trata esta Lei, as 6rgaos
 
publicos e privados perrnitirao a franco acesso de sacerdotes, pastares ou ministros religiosos 
credenciados par entidades religiosas competentes, na qualidade de agentes religiosos voiuntarios, 
desdeque obedecarn as normasadministrativas desses6rgaos. 

Art. go 0 acesso as dependencias dos hospitais e estabelecimentos penitenclarlos fica 
condicionado a apresentacao, pelo ministro de culto religioso, de credencial especifica, fornecida 
pelas Secretarias de seuce au de Seguran~a Publica e Defesa Social do Distrito Federal. 

Art. 10. Somente podera ser expedida credencial mediante apresentacao de termo de 
identifica~ao, de idoneidade e responsabilidade, subscrito pelo 6rgao competente au majoritario de 
representacao da assoctacao religiosa a que pertenca a interessado. 

Paraqrafo unico. A assoclacao religiosa devera ter sido legalmente institufda, obedecidos as 
requisitos e Iimites de atuacao impastos pela legisla~ao vigente. 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Art. 11. Devera ser criado e mantido urn registro de identifical;80 das pessoas que forem 
credenciadas. 

Art. 12. 0 credenciamento, bern como as demais termos desta Lei, serao regulamentados 
pelo Poder Executivo no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicacao. 

Art. 13. 0 regulamento da presente Lei devera ser afixado, de forma visivel, nos locais de 
acesso do publico aos estabelecimentos; preferencialmente nas portarias. 

Art. 14. 0 descumprimento do disposto no artigo anterior lrnportara na imposicao ao 
responsavel pelas instituil;Oes infratoras de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)/ dia. 

Paraqrafo unico. Sem prejuizo da aplicacao da multa, as entidades infratoras e as seus 
representantes legais estarao sujeitos as sancees legais e administrativas cabiveis. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 16. Foi alterado pe/a Lei N° 3.540, de 11 de janeiro de 2005, passando a vigorar 
com a seguinte reda~ao: 

Art. 16. Revogam-se as disposicees em contrarlo, em especial a Portaria nO 129, de 8 de 
setembro de 2004 

Publicada no DODF de 10.11.2003 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINE'rE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

MINUTA DE DECRETO
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
DECRETO N° , DE DE DE 2008 

Regulamenta a prestacio de assisteneia religiosa nas entidades eivis e militares de internacio 
eoletiva de que trata Lei n° 3.216, de 5 de novembro de 2003, alterada pela Lei nO 3.540, de 11 
de janeiro de 2005. 

o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atrlbulcoes que Ihe 
confere 0 artigo 100, incisos VII e XXVI da Lei Orqanica do Distrito Federal, 
DECRETA: 

Art. 1° - A prestacao de assistencla religiosa nos hospitais da rede publica e privada, 
manicOmios e estabelecimentos penitenclarios do Distrito Federal e garantida aos representantes de 
todas as crencas, atendidos os requisitos previstos neste regulamento. 

§ 1°_ A pratlca de culto envolvendo cerimOnias coletivas somente sera realizada em local 
apropriado dos hospitais e estabelecimentos penais. 

§ 2° - Em sltuacoes urgentes, a asslstencla religiosa podera ser prestada fora dos horarlos 
normais de vis ita. 

§ 3° - A atuacao religiosa n80 podera implicar em Onus para os cofres publlcos, 
Art. 2° - Nenhum paciente acolhido nos hospitais da rede publica ou privada e nenhum preso 

ou internado nos estabelecimentos penais do Distrito Federal sera obrigado a participar de atividade 
religiosa ou a aceitar os servlcos religiosos. 

Paraqrafo unico - Na impossibilidade do interessado direto se manifestar, a anuencia podera 
ser suprida por ente familiar pr6ximo ou acompanhante presente no ate da asslstencla, 

Art. 3° - Fica garantido 0 acesso dos representantes credenciados as dependenclas dos 
hospitais, manicOmios e pentenciarias para fins de prestacao de asslstsncla religiosa, que possua as 
condlcoes elencadas no art. 4° Lei n° 3216, de 5 de novembro de 2003, alterado pela Lei nO 3.540, de 
11 de janeiro de 2005. 

§ 1° - Para 0 acesso as dependencias dos estabelecimentos previstos neste artigo e para a 
reallzacao das atividades religiosas os representantes dos cultos contarao com a cotaboracao dos 
funclonarios e servidores. 

§ 2° - Na ausencia de colaboracao do servidor publico e se 0 fato constituir infraC;80 aos 
deveres funcionais, sera ele apurado na forma prevista nos Estatutos. 

§ 3° - Salvo autonzacao especial a ser dada pelo responsavel da unidade hospitalar, n80 e 
permitido 0 usa de instrumentos musicais durante as atividades religiosas. 

§ 4° - Flcarao suspensos os servlcos religiosos nos estabelecimentos hospitalares durante a 
assepsia dos pacientes ou nos momentos em que Ihes estiverem sendo aplicados medicamentos, 
devendo ser aguardada a liberacao do local pelo service de enfermagem ou autoridade medica 
responsavel, 

§ 5° - 0 acesso dos representantes religiosos nos setores de terapia intensiva dos hospitais 
ficara condicionado as determinac;Oes da autoridade medica de plantae, 

§ 6° - As resmcoes contidas nos paraqratos anteriores n80 se operam no caso de unC;80 dos 
enfermos. 

§ 7° - Fica facultado ao paciente internado em hospital da rede privada, de orlentacao 
religiosa distinta daquela por ele professada, solicitar ao responsavel pelo estabelecimento, a 
presence de membro de sua crenca, para prestacao de servlcos de assistencla espiritual. 

§ 8° - 0 acesso aos estabelecimentos penais devera obedecer as normas de seguranc;a e 
disciplina interna, respeitadas as peculiaridades da instituic;80. 

Art. 4° - Para fins de credenciamento de seus representantes, as entidades religiosas 
deverao cadastrar-se junto a Secretaria de Estado de saude ou da Secretaria de Estado de 
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A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

~ GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI rRI" 

Seguranya Publica e Defesa Social do Distrito Federal, conforme 0 easo, mediante a apresentacao 
de c6pia autenticada de seus atos constitutivos, devidamente registrados. 

§ 1° - 0 credenciamento dos representantes dos cultos religiosos cadastrados sera realizado 
mediante a apresentacao do documento de identidade pessoal e de declaracao da entidade relativa dE 
a sua filiay80, expedindo-se carteira de ldentifioacao para esse fim, que devera ser assinada pelo 
secretano de Estado em que estiver se cadastrando 

§ 2° - Os requisitos para expedicao da carteira de ldentlficacao de que trata 0 paraqrafo 
anterior serao indicados em Portaria Conjunta a ser editada respectivamente pelo Secretario de 
Estado de Saude e pelo secretarlo de Estado de Seguranya Publica e Defesa Social do Distrito 
Federal, observados 0 que prevs 0 art. 3°. ~ 200 

§ 3° - A Portaria indlcaraainda os locaise horarios para realizacao das cerim6niasreligiosas, 
e a forma de sua dlstrlbuicao entre as entidadescadastradas. 

Art. 5° - Os prestadores de asslstencia religiosa ja cadastrados junto aos estabelecimentos 201 
penaisdo Distrito Federaldeveraorequerercredenciamento na forma deste regularnento. 

Paraqrafo unico - Sera mantido cadastro das entidades religiosas e dos credenciamentos 
outorgados aos seus representantes contendo os documentos que possibilitaram 0 registro, nos 
6rg80s pr6prios da Secretaria de Estado de Saude e da Secretaria de Estado de Seguranya Publica o e> 
e DefesaSocial do Distrito Federal. ai, C 

Art. 6° - No caso de comportamento incompatrvel do religioso ou leigo com as finalidades do cor 
credenciamento, a autorizacao podera ser suspensa pelo prazo maximo de 90 (noventa) dias, >iStE 
garantido0 direito de defesa ao imputado. IS in 

§ 1° - Na mesma suspensao podera incorrer 0 representante reliqloso ou leigo que provocar 00:: 
disputaou confronto durante as celebracoes com membrosde outra comunidade religiosa. a ru 

§ 2° - A suspensao do credenciamento sera comunicada a entidade a qual pertenca 0 
religioso. 

§ 3° - 0 prazo da suspensao podera ser interrompido por ate do secretano da respectiva )S h 
Pastamediante requerimento da entidade religiosa. 

§ 4° - Na hip6tesede relncldencla, 0 credenciamento poderaser cancelado. linis 
§ 5° - Os casos omissos e excepcionais a essa legislay80 serao analisados pela autoridade :ial, 

que dirige cada entidade civil ou militar, conforme prevt!! 0 art. 2° da Lei nO 3.540, de 11 de janeiro de 
2005. 'Ca 

Art. 7°_ Este regulamento devera ser afixado, de forma visrvel, nos locais de acesso do torr 
publico aos estabelecimentos, preferencialmente nas portarias. 'Ortl 

Paraqrefo unico - Pelo descumprimento do disposto neste artjgo sera aplicada ao ~en, 

responsavel pela lnstitulcao multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) dias, que devera ser dal 
recolhida aos cofres do Tesouro dentro do prazode 30 (trinta) dias a contar de sua notflcacao. 

Art. 8° - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao. apE 

ele: 
JOSE ROBERTO ARRUDA n Cl 

lad,Governador 

ierr 
ere1 

sta 

:orc 

qu 
ade 

90a 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINE"rE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DIS·rRITAL BRUNELLI 

(REVOGADA pelo art. 8° da Lei N° 3.540, de 11 de janeiro de 2005) 

DIARIO OFICIAL
 
I) 0 I) I S rl~ R ITO I?~ I) ~~ I~ A I, 

ANOxxxvN" 174 BRASiLIA- DF,SEXTA-FEIRA, 10DE SElEMBRODE 2004 PREc;o R$ 1,10
 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAlIDE
 

PORTARIA N° 129, DE 08 DE SETEMBRO DE 2004. 

Dispoe sobre a presta!tio de assistencia religiosa nos hospitais da Rede Publica do Distrito 
Federal. 
o SECRETARIO DE ESTADO DE SAODE DO DISTRITO FEDERAL, no exerciciode suas 
atribulcees: e considerando 0 artigo 5°, inciso VII da Constituicao Federal, que dlspoesobrea 
prestacao de asslstencla religiosa nas entidades de mternacao coletiva; considerando 0 artlgo2° da 
Lei nO 9.982, de 14 de julho de 2000, que dlspoeque a prestacao de asslstencla religiosa nos 
hospitais da Rede Publica deveacataras denominacees legaise normas internas de cada lnstltulcao 
Hospitalar; considerando a Lei Distrital nO 3.216, de 5 de novembro de 2003, que dispoeacerca da 
asslstencia religiosa nas entidades civis e militares de internacao coletiva no ambito do Distrito 
Federal; RESOLVE: 

Art 1° - Epermitida a prestacao de assistencla religiosa aos enfermos nos hospitais da Rede Publica 
do Distrito Federal nostermosdesta Portaria. 
Art 2° - Somente sera permitida a entrada de Sacerdotes, Pastores ou Ministros Religiosos, de 
qualquer crenca, fora do horarlo de visita, que estejam portando credencial especifica de que trata 
esta portaria, quandoda prestacao de assistencla religiosa. 
Paragrafo Onico. As pessoas referidas neste artigoseraodenominadas "Capelaes Hospitalares". 
Art 3°. A entrada das pessoas referidas no artigoanteriorobedecera as normas regimentais dos 
hospitais da Rede Publica do Distrito Federal bern comoa crlterlos de oportunidade e conveniencla 
e desdeque n80atrapalhe a rotina normal dos trabalhos do hospital, podendo, 0 diretordo hospital 
ou responsavel pelosetor decidir, em situacoes excepcionais, pela entrada ou permanencia das 
referidas pessoas. 
Paraqrafo Onico - A presence do capelao hospitalar deversser solicitada pelo pr6prio paciente ou 
seus familiares. 
Art. 4°. Somente sera permitida a entrada dos Capel8es Hospitalares se eles forem credenciados por 
entidades religiosas legalmente instituidas, mediante a rninistracao de um cursode capelania 
hospitalar no qual constem conhecimentos de normas hospitalares e cuidados baslcos de infec¢es 
hospitalares. 
Paragrafo unico, As entidades religiosas que desejarem inscrever seus membros paraa prestacao 
de asslstencla religiosa deveraose dirigirao 6rg80 competente desta Secretaria e inscreve-los de 
modoa permitir a sua identficacao. 
Art. 5° - Eobrigat6rio 0 usa da credencial por partedos membros que prestam asslstencla religiosa 
nas dependencias dos hospitais publlcos; 
Paragrafo Onico. A credencial sera valida somente durante 0 ana em que for expedida, podendo ser 
renovada atraves de requerimento do interessado. 
Art. 6° - 0 credenciamento dos Capel8es Hospitalares sera Iimitado de acordocom a convenlencia e 
disponibilidade destaSecretaria. 
Art. 7°. A Secretaria de Estado de saude do Distrito Federal n80 prestara qualquertipo de auxllio 
financeiro ou material aos Capel8es Hospitalares sendode responsabilidade destes0 material a ser 
utilizado quando da prestacao do servicede asslstencia religiosa. 
Art. 8°. - A Secretaria de Estado de Saudedo Distrito Federal mantera cadastro das entidades 
mencionadas no artigo4° desta Portaria devendo fiscalizar se as mesmas encontram-se legalmente 
instituidas. 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

Art. go. - A Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal podera cancelar a credencial dos
 
capetaes Hospitalares quando estes infringirem quaisquer das dlsposlcoes constantes desta
 
Portaria, ou por sollcltacao da entidade reUgiosa cadastrada.
 
Art 100 

- As entidades religiosas terao 3 mesesapartir da publicacac destaportaria para se
 
prepararem para0 cumprimento da mesma.
 
Art 11 0 

- EstaPortaria entra em vigor na data de sua publicacao.
 

ARNALDO BERNARDINO ALVES 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 053/2009-GAB 19 Brasilia DF., 04 de marco de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Excclencia gest6es no sentido de manter 0 Posto 
Policial localizado na Vila Dimas em Taguatinga SuI, mesmo apos a conclusao 
da obra do Posto da SHIS SuI. 

A solicitacao se justifica pela reivindicacao dos moradores que 
temem a desativacao do Posto Policial da Vila Dimas. Manter os dois Postos 
sera de grande importancia no que se refere ao aumento da seguranca na Regiao 
de Taguatinga. 

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

A Sua Excelencia 0 Senhor 
DELEGADO VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario de Estado de Seguranca Publica do Distrito Federal 
NESTA 
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 074/2009-GAB 19 Brasilia DF., 12 de marco de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Excelencia os bons prestimos visando 0 

atendimento da reivindicacao dos moradores do bairro Buritis IV em Planaltina, 
que solicitam 0 aumento da seguranca naquela regiao. 

o pedido epara conseguir inibir a acao de marginais que tern 
feito dos moradores verdadeiros refens da criminalidade. 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete arlamentar n" 19, desta 
Camara Legislativa, adisposicao de Vossa Excele cia. 

A Sua Excelencia 0 Senhor fl .• B I.. .lA# Itl/f2J!Pj 
Delegado VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA c/()A:J- (Yl. 
Secretario de Estado de Seguranca Publica do Distrito Federal {}tJ I 00 \7 
NE S T A S]'t4J 0 

SAIN - Parque Rural-70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones:3966-8190 a 8198 - Fax: 396
 
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° 116/2009-GAB 19 Brasilia, 07 de abril de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Excelencia os bons prestimos visando 0 

atendimento da solicitacao constante no Oficio n° 021/2009, de 24 de marco de 
2009, da Associacao Monte das Oliveiras, em anexo, para a realizacao do 
evento de Cunho Social em Planaltina DF no dia 25/04/2009 lla Quadra 5/6 
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 dessa conceituada Secretaria. 

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

A Sua Excelencia 0 Senhor 
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario de Estado Seguranca Publica do Distrito Federal 
NESTA ?~ 
------=-:-::-:-~~~~~~~~~


SAIN - Parque Rural- 70.086-900 - Brasflia-DF - Gabinete 19 - Telefones: 3348-8190 a 8198 - Fax: 3348-8193 
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Assocml;AD MONlE DAS OllVBRAS 
CNPJ 02.561.439/0001-19
 

Utilidade Publica Federal W 1.582 de 23/10/2003, DOU de 2410/2003
 
Utilidade Publica Distrital Provis6ria - Decreto 28396 de 31/10/2007, publicado no DODF - 211 em 01/11/2007
 

Registro COCA - Resolucao W 009/2006 - DODF N" 62 de 29 de Marco de 2006
 
Registro CNAS - Resolucao N" 238, de 14/1212006 - DOU de 19/12/2006-Sec;ao I-Inscric;:ao no CAS N°468/2005
 

OFICIO N°. 021/2009 - SOCIAL 
Taguatinga, 24 de Manto de 2009. 

Vimos pela presente comunicar a vossa Senhoria que a Assoclacao de Assistencla 
Social Monte das Oliveiras estara promovendo a Agao Social em Planaltina-DF em 
25/04/2009 na entre quadra 5/6 Jardim Roriz ao lade da Igreja Casa da Bencao , com um 
publico estimado em 2.000(duas mil) pessoas 

Para que 0 exito desejado deste evento seja alcancado, solicitamos a colaboracao 
de Vossa Senhoria disponibilizando 0 Policiamento ostensivo e UTE movel, 

Aproveitando 0 ensejo para convlda-lo a conhecer nossa Assoclacao e 0 trabalho 
que desenvolvemos. 

"••••• , >-to ,_ ,"'':':.._..<'I:",~...-...:-.~~....-. 

.: ·,-"/\'"C, i(}t;~~·~!~; ~:~~: ~J~.~, ~ , 

Ao Senhor 
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario de Seguranc;;a Publica do Distrito Federal 
NESTA 

Area Especial 5 Setor F Sui Anexo II Salas 1 a 5 Taguatinga DF - FonelFax (061) 3356-1120 



CAMARA LEGISLA'·IVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 140/2009-GAB 19 Brasilia, 07 de abril de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Senhoria os bons prestimos visando 0 

atendimento da solicitacao constante no Oficio n° 026/2009, de 24 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°/5/2009, 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 Secretaria. 

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

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

Ao Senhor 
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario de Estado Seguranca Publica do Distrito Federal 
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
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AGAI 
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ASSOCIACAO GIDEAO DE ASSISTENCIA 

Oflclo nO 026/2009 - AGA 

Ao Secretario
 
Valmir Lemos de Oliveira
 
Secretaria de Seguranc;a Publica/OF
 

Brasilia - OF, 24 de marco de 2009. 

NESTA, 

A Assoclacao Gideao de Asslstencla, Juntamente com seus 
parceiros, desenvolve lnumeras acoes de relevante impacto social, 
dentre eles destaca-se a "Festa do Trabalhador do P-Norte" que esta I 

no calendario oficial regida pala lei distrital n° 4.156/2008, que contando 
com 0 esforco de parceiros comprometidos ocorrera em 2009 na 
Ceilandia. 

A Festa do Trabalhador se reatlzara 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 
solicito os bons prestirnos de V.Sa no sentido de autorizar a liberar uma equipe 
para 0 policiamento ostensive e UTE movel, para a area onde acontecera 0 

evento citado acima. 

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

Maysa Rodrigue ,AI 
President 

- - --"[;=-'==--~ ....._.=._=========-=====

CSB 02 Late 1/4 Torre ~ Sala 410 Ed. Alameda T.ower - FONE: (61) 3032-3999 



A CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

.. GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 14012009-GAB 19 Brasilia, 07 de abril de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Senhoria os bons prestimos visando 0 

atendimento da solicitacao constante no Oficio n° 026/2009, de 24 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°/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 Secretaria. 

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

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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Oficio nO 026/2009 - AGA 

Ao Secretarlo 
Valmir Lemos de Oliveira 
Secretaria de Seguranc;a Publica/OF 

Brasilia - OF, 24 de margo de 2009. 

NESTA, 

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

A Festa do Trabalhador se realizara no dia 10 de Maio de 2009, das 
0acima09:00 as 23:00hs na Praca da Biblia localizada na EQNP 19/EQNO 16 

do terminal do P-Norte. 

E com intuito de cada vez melhor beneficiar a nossa comunidade que 
solicito os bons prestirnos de V.Sa no sentido de autorizar a liberar uma equipe 
para 0 policiamento ostensivo e UTE movel, para a area onde acontecera 0 

evento citado acima. 

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

Maysa Rodrigue AI 
President 



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 199/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 27 de abril de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Excelencia especial deferencta no sentido de 
intensificar 0 policiamento ostensivo na cidade do Varjao. 

Este pedido se faz por uma questao de urgencia e necessidade, 
posta a violencia que naquela regiao tern feito dos moradores prisioneiros do 
medo, tirando-Ihes 0 direito de ir e vir com seguranc;a e de transitar pelas ruas 
sem que corram 0 risco de sofrer algum tipo de vlolencia. 

Ciente que poderei contar com a sua colaboracao, coloco 0 

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

r-------~ _ 
RECEBf EM: 

11MlP:~::::::,',~~ 

Iia DF.05-1SJ::i:J 0'9'-
A Sua Excelencia Matilcura 

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario de Estado de Segurant;a Publica do Distrito Federal 
NESTA 

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

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 208/2009 - GAB 19 Brasilia, OF em 27 de abril de 2009. 

Senhor Secretarlo, 

Solicito a Vossa Excelencia especial deferencia no sentido de 
intensificar 0 policiamento ostensivo no Condominio Buritis na cidade de 
Sobradinho II. 

Em visita ao Condominio Buritis na cidade de Sobradinho II, 
fomos procurados por algumas liderancas da regiao que expuseram os 
problemas de sua cidade onde a principal queixa foi a violencla no local que 
tern feito dos moradores prisioneiros do medo, tirando-Ihes 0 direito de ir e vir 
com sequranca e de transitar pelas ruas sem que corram 0 risco de sofrer 
algum tipo de violencia. 

Ciente que poderei contar com a sua colaboracao, coloco 0 

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

RECEBI EM: 

ia- -OS-../.Q.5j09_ 

~ ., ,,?5"J rg S. 
{l.n·:! M .

afnculaA Sua Excelencia 
VALMIR LEMS DE OLIVEIRA 
Secretario de Estado de Seguran~a Publica do Distrito Federal 
NESTA 

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

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF.N° 213/2009 - GAB 19 Brasilia, DF em 28 de abril de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Excelencia especial deferencia no sentido de 
intensificar 0 policiamento ostensivo no Condominio Cachoeira na cidade de 
Planaltina. 

Em visita ao Condominio Cachoeira na cidade de Planaltina, 
fomos procurados por algumas tiderancas da regiao que expuseram os 
problemas de sua cidade onde a principal queixa foi a vlolencla daquele local. 
Os moradores pedem mais sequranca para que possam transitar pelas ruas 
sem que corram 0 risco sofrer algum tipo de violencia, 

Ciente que poderei contar com a sua colaboracao, coloco 0 

Gabinete Parlamentar n° 19, desta Camara Legislativa, a disposlcao desse 
Batalhao, 

A Sua Excelencia 
VALMIR LEMS DE OLIVEIRA 
Secretario de Estado de Seguranc;a Publica 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 !f. 
GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

-----------~/ 
OF.N° 229 12009 - GAB 19 Brasilia, DF em 06 de maio de 2009. V~. . 

1'~()l 

Senhor Secretarlo, 

Solicito a Vossa Excelsncia especial deferencia no sentido de 
intensi'ficar 0 policiamento ostensivo na Estancia Planaltina na cidade de 
Planaltina RA- VI. 

Em visita a Estancia Planaltina, fomos procurados por algumas 
liderancas da regiao que expuseram os problemas de sua cidade onde a 
principal queixa foi a violencta daquele local. Os moradores pedem mais 
seguranc;a para que possam transitar pelas ruas sem que corram 0 risco 
sofrer algum tipo de violencia, 

Ciente que poderei contar com a sua colaboracao, coloco 0 

Gabinete Parlamentar nO 19, desta Camara Legislativa, a disposlcao desse 
Batalhao, 

A Sua Excelencia 
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario de Estado de Seguranc;a Publica 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
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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 333/2009-GAB 19 Brasilia, 17 de junho de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Senhoria gestoes junto aPolicia Militar do 
Distrito Federal no sentido de apoiar com a disponibilizacao de policiamento 
para a realizacao do evento Cine Comunitario, que acontecera no dia 19 deste 
mes de junho, na Praca Publica que fica em frente a Escola Classe Varjao, 
Quadra 07 Conjunto D Lote 02. 

o referido evento tern 0 objetivo de proporcionar a 
comunidade mais uma 0P9ao gratuita de entretenimento. 

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n" 19, desta 
Camara Legislativa, adisposicao dessa Secretaria. 

Ao Senhor 
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario da Secretaria de Estado de Seguranca Publica do Distrito Federal 
NESTA 

SAIN- ParqueRural- 70.086-900 - Brasilia-DF - Gabinete19 - 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° 33812009-GAB 19 Brasilia DF., 23 de junho de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Senhoria gestoes junto aPolicia Militar do 
Distrito Federal no sentido de apoiar com a disponibilizacao de policiamento 
para a realizacao do evento Cine Comunitario, que acontecera no proximo dia 
26 de junho, na 1a etapa do Condominio Porto Rico em Santa Maria. 

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

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n° 19 nesta 
Camara Legislativa adisposicao dessa Secretaria. 

Atenciosamente, 

Ao Senhor 
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario da Secretaria de Estado de Seguranca PUblica do Distrito Federal 
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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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 338/2009-GAB 19 Brasilia DF., 23 de junho de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Senhoria gest6es junto aPolfcia Militar do 
Distrito Federal no sentido de apoiar com a disponibilizacao de policiamento 
para a realizacao do evento Cine Comunitario, que acontecera no proximo dia 
26 de junho, na 1a etapa do Condominio Porto Rico em Santa Maria. 

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

Ao ensejo, coloco 0 Gabinete Parlamentar n° 19 nesta 
Camara Legislativa adisposicao dessa Secretaria. 

Atenciosamente, 

Ao Senhor 
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario da Secretaria de Estado de Seguranca PUblica do Distrito Federal 
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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CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI 

OF. N° 345/2009-GAB 19 Brasilia, 02 de julho de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Senhoria gestoes no sentido de 
disponibilizar policiamento ostensivo para a realizacao da Convencao Nacional 
e Mundial da ITEJ, de 21 a26 de julho, nas Areas Especiais 4/5, Setor "SuI", 
Regiao Administrativa de Taguatinga - RA III. 

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 dessa Secretaria. 

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

Atencios mente, 

SAIN - Parque Rural-70.086-900 - Brasilia-OF - Gabinete 19 - Telefones: 3966-8190 a 8198 - Fax: 3966-8193
 
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° 508/2009-GAB 19 Brasilia, 14 de setembro de 2009. 

Senhor Secretario, 

Solicito a Vossa Excelencia verificar a possibilidade de 
atender ao pleito constante da Carta n" 39/2009-Asfafe, de 19.08.2009 (copia 
anexa), autorizando a liberacao de policiamento e batedores, para realizacao do 
evento P Sui para Cristo 2009 (Marcha para Jesus), a realizar-se em 18 de 
outubro de 2009, de 8h30 as 14h, nas vias P2 e P3 do Setor P SuI, tendo como 
ponto de concentracao na Area Especial ao lado da QNP 36, ao lado do Posto 
Policial - 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 dessa Secretaria. 

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

Atenciosamente, 

BRUNELLI
 
Deputado Distrital
 

Ao Senhor 
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA 
Secretario de Estado de Seguranca Publica do Distrito Federal 
NESTA 

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




