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Brunelli em favor dos evangélicos
Desde o seu primeiro mandato, em 2003, o
deputado Brunelli tem trabalhado em favor dos
evangélicos. O distrital tem desenvolvido um conjunto de
ações para beneficiar os cristãos. A sua atuação está
sempre voltada para a garantia do direito a liberdade
religiosa, que está expressa claramente na Constituição
Brasileira.
Conheça as principais iniciativas do deputado
Brunelli, em benefício dos evangélicos:
ALVARÁS PARA TEMPLOS RELIGIOSOS: Este
polêmico assunto tem merecido do deputado Brunelli
uma ação vigorosa. O deputado conseguiu aprovar e
instalar uma Comissão Especial, na Câmara Legislativa
que debateu o novo Código Civil no âmbito das Entidades
Sociais e também a questão dos Alvarás. A questão do
Código Civil foi resolvida por meio de uma lei aprovada no
Congresso Nacional. Os pastores têm que procurar o
órgão responsável pela expedição desse documento
para obter mais informações. O distrital quer acabar com
o fim do atual modelo de alvará de funcionamento, muito
coercitivo, para outra modalidade, mais democrática,
uma Licença de Funcionamento para os templos
religiosos.
IPTU E TAXA DE LIXO: Brunelli conseguiu a prorrogação
dos benefícios previstos na Lei 2.267, de dezembro de

2000, isentando os templos religiosos em geral do
pagamento do IPTU e da Taxa de Lixo (TLP). Para requerer
esse beneficio, os pastores têm que se dirigir até a
Secretaria da Fazenda com o requerimento e dar entrada ao
processo.
FESTAS EVANGÉLICAS: Graças ao árduo trabalho do
deputado Brunelli, ele conseguiu, em tempo recorde,
aprovar a lei na Câmara Legislativa incluindo no calendário
oficial de eventos do Governo do Distrito Federal (GDF)
várias festas tradicionais das igrejas evangélicas. Foi o
primeiro projeto de lei do deputado Brunelli aprovado na
Câmara, em apenas oito meses de mandato.
CASAMENTO COMUNITÁRIO: O Casamento Comunitário
se traduz numa forma de respeitar as necessidades
imaginárias e afetivas dos casais que vivem
consensualmente sem a formalização legal do casamento
civil e religioso, proporcionando a satisfação daqueles que
buscam tal benefício. Já foram realizadas quatro edições do
Casamento Comunitário.
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA: Por iniciativa do deputado
Brunelli está em vigor à lei 3216/2003, que regulamenta a
assistência religiosa em presídios e hospitais. Com essa lei,
os pastores evangélicos poderão dar assistência religiosa,
sem constrangimentos e com uma legislação específica.
Apóstolo Renê Terra Nova visita
o gabinete do Deputado Brunelli

EM FAVOR DOS EVANGÉLICOS
Ações do distrital em favor do povo de Deus
Como parlamentar e pastor evangélico, o deputado Brunelli tem trabalhado desde o seu primeiro
mandado, em 2003, em favor dos evangélicos. O distrital é considerado o líder do povo de Deus na Câmara
Legislativa do Distrito Federal. A atuação do deputado Brunelli, na Câmara Legislativa está sempre voltada
para a garantia do direito à liberdade religiosa, que está expressa claramente na Constituição Brasileira.
Assim, com o objetivo de explicitar melhor esses atos e esclarecer as ações do deputado Brunelli, que
foi eleito o mais atuante da Câmara Legislativa, trabalhando não apenas em favor de sua base de
sustentação, a comunidade evangélica, mas para todos os segmentos da sociedade brasilienses, como a
regularização dos condomínios de baixa renda no DF, a reconstrução de várias praças e estacionamentos
públicos construídos, ampliados e recuperados em Taguatinga Sul, e a isenção dos desempregados no
pagamento de taxa da inscrição em concurso público no Distrito Federal.

Conheça as principais iniciativas do deputado em
favor do povo de Deus:
Isenção do pagamento da Taxa de Limpeza Pública (TLP) e do
IPTU para templos religiosos
Concessão de Alvarás de funcionamento para igrejas
Festas Evangélicas inclusas no calendário oficial do DF
Assistência Religiosa em hospitais e presídios
Casamento Comunitário
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Desde o seu primeiro mandato, em 2003 o deputado
Brunelli, tem lutado em favor dos evangélicos. O distrital,
também, tem trabalhado em prol do Estado de Israel, através
de eventos, homenagens e leis que honram esta nação.
O deputado tem cumprido a palavra de Deus, dando
legitimidade e legalidade no mundo espiritual. Seguindo, o
princípio de orar pela paz de Jerusalém e Israel (salmo 122).
Como resultado também de seus trabalhos, no ano
de 2003, foi aprovada na Câmara Legislativa a lei nº
3242 de sua autoria beneficiando as Igrejas em
Células.
Com a aprovação dessa lei, o Congresso
Regional, Nacional e Internacional das Igrejas
em Células no Modelo dos Doze foi incluído
no calendário oficial do Distrito Federal.
A convenção é realizada todo ano,
nos meses de março, junho e
novembro.
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Brunelli consegue liberação do ginásio
Nilson Nelson para realização do evento

Graças ao esforço do deputado Brunelli foi
possível a liberação do ginásio Nilson Nelson, para
a realização do 2° Congresso Internacional da
Visão Celular no modelo dos doze que terá como
tema este ano “O Manto Apostólico para Liberar
Milagres”, com a presença dos Apóstolos Renê e
Marita Terra Nova e do cantor Kleber Lucas.
No evento o distrital homenageará alguns
Apóstolos e Pastores com o Título de Cidadão
Honorário de Brasília, entre eles: o Apóstolo

Ademar Machado de Paiva (Igreja Internacional da
Reconciliação); Apóstolo André Luiz Baquil
Manzoni (Ministério Apostólico Jesus, o Pão da
Vida); Apóstolo Clênio Costa Valério (Ministério
Manar da Vida); Apóstolo Marcel Alexandre da Silva
(Ministério Internacional da Restauração de
Manaus); Apóstolo Marcos Chagas Vila Flor
(Ministério Internacional Efraim); Apóstolo Paulo
César de Lima Gomes (Igreja Batista Nova Canaã);
Apóstolo Wagner Tenório de Almeida (Ministério
Internacional Batista do Avivamento); Pastor
Alessandro Fabrício C. Paiva (Igreja Internacional da
Reconciliação); e o Pastor Ezequías Pereira da Silva
(Ministério Vencedores).
O distrital sempre tem trabalhado em favor
do M12 Brasília para a realização dos congressos da
Visão celular e de outros eventos no Distrito
Federal, assim fortalecendo a fé de todos.

Israel Comemorou 60 anos
O estado de Israel foi fundado em 14 de
maio de 1948, e nesse ano completou 60 anos. O
estado funciona com uma república democrática
parlamentar e é o único estado judeu em todo o
mundo. A capital do País é Jerusalém, onde o
Presidente da Nação, repartições do governo,
suprema corte e o Knesset (Parlamento) se
encontra.
Israel é o único país do
Oriente Médio considerado
como uma democracia, e
seus cidadãos têm um
grande interesse pelos
direitos políticos e civis. O
estado de Israel é muito
avançado na tecnologia, na
liberdade de imprensa, na
competição econômica e no
desenvolvimento humano.
Israel é um dos menores países do mundo,
mas a população pode se orgulhar de vários
avanços na sociedade em quase todas as áreas. O
estado tem se destacado na área de telefonia
celular, a maior parte do sistema operacional
Windows NT foi desenvolvido pela Microsoft de
Israel, o chip Pentium MMX foi projetado pela Intel
em Israel, o novo processador multi-core da Intel foi
desenvolvido em instalações localizadas em Israel.
Várias pesquisas foram feitas em Israel na

área da saúde, como diagnosticar problemas
digestivos e câncer. A primeira câmera de vídeo
ingestível, para realizar exames de câncer sem
radiação, foi desenvolvida em Israel. Essas são apenas
algumas contribuições recentes de Israel para o bemestar do mundo. Não é possível mensurar o número
de invenções que já foram feitas
no estado.
O estado de Israel tem o maior
número de empresas em
expansão no mundo inteiro, só
perdendo para os EUA; é o
número um no mundo nos
fundos de empresas emergentes,
financiando todos esses avanços.
A economia de Israel é de 100
bilhões de dólares, ou seja, é
maior que toda economia de
seus vizinhos próximos juntos.
Com todo esse conflito no Oriente Médio,
governos procuram soluções para mudar esse
quadro, mas, muitos líderes políticos tentam limpar
Israel da face da terra como, Osama Bin Laden (Arábia
Saudita), Mahmoud Ahmadineijad (Irã), Yasser Arafat
(Palestina), entre outros poderosos da região. O
conflito entre Israel e a Palestina continua sendo
muito forte.
Mesmo com todas essas guerras Israel é a
terra prometida por Deus aos hebreus, segundo as
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Deputado homenageia comunidade
judaíca pela criação do Estado de Israel
Os últimos aniversários da fundação do
estado de Israel foram comemorados com uma
sessão solene. Esse evento é comemorado sempre
no dia 14 de maio, no dia da criação do Estado de
Israel e marca a importância do povo judeu em sua
luta por uma pátria constituída legalmente.
Em 2005 e 2006, na comemoração do
aniversário do Estado de Israel foi realizada uma
sessão comemorativa no Memorial JK, já no ano de
2007 e 2008 a comemoração foi na Câmara
Legislativa e contou com a presença da Embaixatriz
de Israel, Tzipora Rimon.
Essa homenagem foi iniciativa do deputado
Brunelli, que criou a lei 4122/2008, que inclui no
calendário oficial de eventos do Distrito Federal, a
Semana de Celebração da Amizade entre Brasil e
Israel. O Brasil tem a decisiva participação no
processo de criação do Estado de Israel.
Israel foi criado em meados do século
passado, em 1948, após a primeira guerra mundial.
O chanceler Oswaldo Aranha, cérebro da
diplomacia da casa de Rio Branco, o Itamaraty, com
sua habilidade e espírito conciliador, foi quem
presidiu a primeira Assembléia Geral da ONU, de
onde saiu à decisão de criar um Estado judeu.
Israel é, historicamente, a fonte de bênçãos
para as nações, pois em Abraão seu patriarca, Deus
determinou a bênção para todas as famílias da
terra.
Para o deputado Brunelli, Israel é a menina
dos olhos de Deus e sobre este povo estão os
olhares de cuidado, proteção e direção constante.
A Câmara Legislativa realizou sessão solene
na noite no dia 16/06/2008 em comemoração ao
aniversário de Israel, que completou 60 anos. A
homenagem foi sugerida pelo deputado Brunelli,
que também entregou um projeto de Lei para
Embaixatriz de Israel, Tzipora Rimon. A lei de
número 4.122 de 17 de abril de 2008 inclui uma
festa de celebração de amizade entre Brasil e Israel,
Brunelli foi o autor desse projeto.

Deputado Brunelli entregando projeto de lei
para a Embaixatriz de Israel, Tzipora Rimon

Comemoração dos 57 anos do
Aniversário de Israel no Memorial JK

Brunelli na Sessão Solene dos 58 anos de
Israel no Memorial JK

Distrital comemorando aniversário de
Israel na Câmara Legislativa

