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Graças a uma iniciativa do deputado 
Brunelli, pelo menos 700 famílias do P 
Norte, na Ceilândia (das quadras QNP 21, 
23, 25 e 27) foram beneficiadas com a 
redução do valor a ser pago do IPTU. O 
Governo do Distrito Federal (GDF) cobrou 
indevidamente o IPTU dos moradores 
dessas localidades, referente ao 
exercício de 2005, com a alíquota de 3% 
sobre o valor total do imóvel. A cobrança, 
equivocada levou em conta que não havia 
casas construídas nos lotes.

Ao tomar conhecimento da situação, 
o deputado Brunelli imediatamente iniciou 
negociações com o GDF, através da 
Secretaria de Fazenda, visando reparar o 
erro que prejudicava especialmente 
famílias de baixa renda. Com a mudança 
a alíquota foi reduzida para 1% em 
relação ao valor total do imóvel.

Brunelli tomou duas iniciativas 
concretas. Primeiro encaminhou oficio ao 
Secretário Valdivino José de Oliveira, da 
Fazenda, mostrando o erro na cobrança 
do IPTU dos lotes das referidas quadras. 
Ao mesmo tempo solicitou que a correção 
fosse efetivada o mais rápido possível. O 
Secretário entendeu a situação e 
determinou de imediato, a redução da 

Brunelli  luta e consegue redução no valor
do IPTU cobrado de forma indevida
dos moradores do P-Norte(QNPs)

alíquota de 3% para 1%.
Em seguida o deputado encaminhou 

uma indicação ao GDF pedindo a 
remissão (perdão) das dívidas do IPTU 
daquela comunidade referentes aos 
exercícios financeiros de 2003 e 2004. 
Essas dívidas, diz Brunelli, foram em 
grande parte conseqüência da cobrança 
indevida do IPTU das referidas quadras 
do P Norte, na Ceilândia.

A título de ilustração, para você 
morador das quadras QNP 21, 23, 25 e 27, 
entender o que efetivamente o deputado 
Brunelli encaminhou: se o IPTU deste ano 
de seu lote está com o valor fixado em R$ 
433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), 
com a correção garantida pelo deputado 
Brunelli, o novo valor será, em média, de 
R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco 
reais).

O deputado Brunelli está na luta 
pela melhoria das condições de vida 
das pessoas mais necessitadas, 
através da Justiça Social e do Trabalho. 
Participe e colabore.

Qualquer dúvida entre em contato 
com o gabinete do dep. Brunelli.                         
Fale através dos telefones 348.8190 a 
8196
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