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Cobrança de taxa de ocupação
é extinta graças ao Brunelli
O GDF lembrou Brunelli, vinha cobrando dos
Feirantes valores referentes à taxa de ocupação
desde 1999. Brunelli entendeu ser esta uma
situação que poderia provocar um desequilíbrio
social, além de sérios problemas financeiros para
os Feirantes e ambulantes.
Os valores, lembrou ainda Brunelli, eram
expressivos. Variavam de R$ 3 mil a R$ 5 mil e o
prazo dado para a quitação do débito muito exíguo.
“Não era possível concordar com essa situação.
Precisávamos sensibilizar o governador para que
ele sancionasse a emenda e concedesse o perdão
das referidas dívidas, beneficiando os feirantes”
assinalou Brunelli.

Implantação de Paradas de
ônibus (Foto do Ponto de Ônibus)

Por meio da indicação
1384/2003 encaminhada ao
Senhor Secretário de Transportes
do Distrito Federal, Brunelli
solicitou a implantação de
paradas de ônibus para facilitar o
acesso dos freqüentadores da
Feira dos Importados de

Taguatinga e dos comerciantes
que trabalham no local.
Muito já foi feito, mas a feira
dos Importados de Taguatinga
não pode ficar se representante.
Para continuar esta luta
vote: Lilian Brunelli 70.444.

Lilian Brunelli informa a

FEIRA DOS IMPORTADOS
de Taguatinga
Nós fizemos por você o que ninguém quis fazer.
Precisamos do seu voto para continuar fazendo.

Vote:

70.444

Implantação de Estacionamento
aumentou as vendas na Feira dos Importados

Desmembramento
das contas de energia

Brunelli atendeu ao
pedido dos Feirantes e
encaminhou solicitação ao
presidente da Companhia
Energética de Brasília (CEB),
solicitando o desmembramento das contas de
energia elétrica, a CEB acatou
ao pedido.
Brunelli concluiu sua
benfeitoria àqueles feirantes
que ainda aguardam a
execução.

Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote:
Através do Ofício nº 283/2006 Brunelli
solicitou ao Senhor Secretário de Obras do
Distrito Federal a implantação e sinalização de
estacionamento para a Feira dos Importados. À
Medida que os carros eram estacionados nas
imediações da Feira, o trânsito ficava muito com
EXPEDIENTE:

complicado e muitas vezes atrapalhavam a
aproximação dos clientes, sem deixar de citar que
muitos deles desistiam de ir às compras pela falta
de lugar seguro para estacionar, isso gerava uma
preocupação aos empresários da Feira, e os finais
de semana era ainda pior, lembra Brunelli.

Jornalista Responsável: Michelly Ribeiro. Fotos: Daniel Araújo, Flávio Carques. Colaboradora: Thayze Vieira Diagramação: Anderson Rodrigues.
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Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote:
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Mais uma iniciativa do deputado Brunelli:
Perdão de Dívidas para Feirantes

A Câmara Legislativa
aprovou projeto de lei de iniciativa
de Brunelli perdoando os débitos
dos feirantes e ambulantes que
Estivessem incluídos no Cadastro
Fiscal do Distrito Federal (CF-DF).
Foram perdoados os
débitos dos feirantes e
ambulantes acumulados nos há
anos.
O perdão, assim, diz
respeito aos débitos dos anos de
2000, 2001, 2002 e 2003 (REFAZ
III).
O perdão diz respeito aos
débitos, inscritos ou não na dívida
ativa, referente ao Simples
Candango de pessoas físicas
catalogadas como feirantes e
ambulantes no Cadastro Fiscal.
Não existe necessidade,
segundo a lei aprovada pela

Câmara Legislativa, de o devedor
requerer o perdão da dívida. Ao
mesmo tempo, ainda segundo a
lei, não haverá nenhum tipo de
ressarcimento financeiro aos
devedores.
A medida beneficia
diretamente 25 mil e 667 feirantes
e ambulantes com débito junto ao
GDF.
Leia agora as especificações do
Projeto de Lei 1.540/2004
Graças a mais uma
iniciativa de Brunelli, foi
Concedida à remissão de débitos
relativos ao simples Candango
das pessoas físicas inscritas
como feirantes e ambulantes no
cadastro fiscal do Distrito Federal
– CF / DF.
A Câmara Legislativa do

Distrito Federal Decreta: Art. 1º
Ficam remitidos os débitos dos
exercícios de 2000 a 2003,
constituídos ou não, inscritos ou
não em dívida ativa, ajuizados ou
não relativos ao Simples
Candango das pessoas físicas
inscritas como feirantes e
ambulantes no Cadastro fiscal do
Distrito Federal – CF / DF
Parágrafo único.
A remissão de que trata o
capítulo deste artigo se opera
independente-mente de
requerimento ou ato concessivo,
não implicando a restituição de
valores pertinentes a créditos
extintos. O Art. 2º da lei entrou em
vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2005.

Iluminação Pública
Antes a Feira dos
Importados era conhecida como
perigosa por falta de iluminação
adequada.
As pessoas se
sentiam ameaçadas quando
retornavam para os carros. O
terreno baldio era arriscado até
mesmo para os seguranças da
Feira durante a noite, além de ser

cenário de vários atos ilícitos
praticados por moradores de rua
que se aproveitavam da ausência
de iluminação para usar o
estacionamento da Feira.
Graças a mais uma
importante iniciativa do de Brunelli
a iluminação levou tranquilidade e
segurança para o local.

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote:
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Regularização da feira dos importados

Além de beneficiá-los com o perdão das
dívidas que se arrastavam desde 2002.
Brunelli não ficou parado enquanto o GDF tentava
remanejar a Feira que já funcionava a mais de uma
década no mesmo local. Os feirantes já têm suas
vidas programadas em função deste local onde a
Feira sempre funcionou. Não há a necessidade de
transferi-los para outro local e dificultar suas
rotinas diárias, explicou Brunelli.
O Então Deputado Distrital juntamente com
a Associação dos Feirantes encaminhou da
Câmara Legislativa do Distrito Federal nos termos
do artigo 143 do seu regimento interno, ao Senhor

Governador do Distrito Federal, encaminhou
Emenda ao PDOT para a inclusão no plano Diretor
com a finalidade da regularização da Feira dos
Importados de Taguatinga ao o Plano Diretor da
Região – PDOT.
A Feira dos Importados de Taguatinga
encontra-se funcionando a mais de dez anos no
Setor Sul de Taguatinga, e hoje graças a Brunelli é
Regularizada.
As dificuldades ainda são muitas. Falta de
Infra-estrutura para freqüentadores e
comerciantes, a urbanização em geral entre
outras. Ressalta Brunelli, e acrescenta:
Entretanto, apesar das dificuldades, a Feira dos
Importados resiste bravamente e é uma grande
potencia econômica. Muito já foi feito pela feira de
artesanatos, como o perdão da dívida dos
feirantes. Brunelli junto com sua equipe jurídica
criou o estatuto da feira.

Isenção do IPTU e TLP para
Feira dos Importados

Cobertura da Feira e
construção do 2º pavimento

Os Feirantes e
permissionários de
Brasília receberam de
Brunelli a importante
notícia: O perdão de
s u a s d í v i d a s
relacionadas a taxas de
IPTU e TLP junto ao
Governo do Distrito
Federal (GDF), foi
concedido.
B r u n e l l i
apresentou emenda ao
projeto de lei
1971/2005, na Câmara Legislativa, sugerindo a
remissão (perdão) de todos os débitos dos
Feirantes no período compreendido entre 1999 e
2004.

Brunelli encaminhou a reivindicação dos
feirantes para construção do 2º pavimento para uso
como depósito das mercadorias que não cabiam
nos Boxes.
A cobertura total da Feira também foi feita, o
que trouxe mais segurança para os trabalhadores e
freqüentadores, livrando dos efeitos do sol e da
chuva, além de melhorias na imagem da Feira.

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote:

