PROCESSOS LEGISLATIVOS
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF (CL-DF)

FEIRA PERMANENTE DO AREAL
PL 2.032/2014 – AUTOR: DEPUTADO WASNY DE ROURE
Ementa: Destina área para a feira permanente do Areal, na Região
Administrativa de Taguatinga - RA III.
Tramitação - 07/10/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à SACP.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!2032!2014!visualizar.

action

WASNY DE ROURE
Deputado Distrital

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO DF
PL 2.033/2014 – AUTORA: DEPUTADA CELINA LEÃO
Ementa: Fica instituído e incluido no Calendário Oficial de Eventos do
Distrito Federal o dia do Radialista.
Tramitação - 07/10/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à CAS.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!2033!2014!visualizar.

action

CELINA LEÃO
Deputada Distrital

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO DF
PL 2.034/2014 – AUTOR: DEPUTADO BENEDITO DOMINGOS
Ementa: Inclui no Calendário de Eventos do Distrito Federal a Semana
Nacional da Ciência e Tecnologia.
Tramitação - 14/10/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado
à ASSP.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!2034!2014!visualizar.

action

BENEDITO DOMINGOS
Deputado Distrital

CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO DF
PL 2.040/2014 – AUTOR: DEPUTADO BENEDITO DOMINGOS
Ementa: Inclui No Calendário Oficial De Eventos do Distrito Federal O ‘Auto de Páscoa’.
Tramitação - 23/10/2014 - Apresentado o PL pelo Autor e encaminhado à CESC.
SINDICATOS INTERESSADOS: TODOS
LINK: http://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaProposicao-1!2040!2014!visualizar.action

INFORME LEGISLATIVO
DECRETOS

DECRETOS nº (data) DODF Nº/ Data

Ementa/Assunto

N° 35.934
22/10/2014

N° 223
23/10/2014

Extingue cargos que especifica e dá outras providências.

N° 35.943
24/10/2014

N° 225
28/10/2014

Dispõe sobre normas e medidas de contenção de despesas no
âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

N° 35.958
30/10/2014

N° 228
31/10/2014

Extingue e cria cargos da Consultoria Jurídica, da Governadoria do
Distrito Federal, que especifica e dá outras providências.

N° 35.959
30/11/2014

N° 228
31/10/2014

Cria cargo na Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios
do Distrito Federal, que especifica e dá outras providências.

N° 35.961
31/11/2014

N° 229
03/11/2014

Dispõe sobre Grupo de Trabalho para priorizar projetos de interesse
do Distrito Federal, e dá outras providências.

N° 35.962
31/11/2014

N° 229
03/11/2014

N° 35.963
31/11/2014

N° 229
03/11/2014

N° 35.966
31/11/2014

N° 229
03/11/2014

Constitui Grupo de Trabalho para desenvolvimento de projeto
de revitalização do Setor de Diversões Sul - SDS, e dá outras
providências.
Inclui notas nas Normas de edificação, Uso e Gabarito NGB 054/07 e
NGB 120/10, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste – SHCNW,
da Região Administrativa Plano Piloto – RA I.
Dispõe sobre a transição entre a atual e a futura gestão administrativa
do Poder Executivo do Distrito Federal, e dá outras providências.
1º Os procedimentos necessários ao fornecimento de informações
e dados ao candidato eleito para o cargo de Governador do Distrito
Federal, para o mandato de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro
de 2018, destinam-se a propiciar condições, para a organização
do início de sua gestão administrativa e compreendem a fase de
transição governamental, regulada nos termos deste Decreto.

NOTÍCIAS DO JUDICIÁRIO
Ex-distrital afirma que dinheiro entregue por Durval era ajuda de campanha
O ex-deputado distrital Odilon Aires prestou depoimento em 11 de novembro na ação penal que
apura sua participação no esquema conhecido como Mensalão do DEM. O interrogatório foi presidido
pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Brasília, que também ouviu três testemunhas arroladas no processo.
Quando questionado sobre o esquema de compra de apoio político a José Roberto Arruda como
candidato ao governo do DF, no pleito de 2006, Odilon afirmou que tomou conhecimento dos fatos
pela imprensa. Segundo ele, em 2006, como membro da executiva do PMDB, sua candidata natural
era a Maria Abadia, apoiada por Joaquim Roriz.
Contou que depois da dissolução da executiva, Arruda o procurou pedindo apoio e em troca ofereceu
ajuda para sua campanha a deputado distrital. Porém, ele não chegou a apoiá-lo publicamente, pois
na época estava ocupado com a própria candidatura. Em relação a Durval Barbosa, Odilon afirmou
conhecê-lo desde 1996, quando era Administrador do Cruzeiro e ele era delegado da 3ª DP. Que o
contato entre os dois restringia-se a problemas e estratégias de segurança para a comunidade. No ano
de 2002, por indicação exclusiva de Joaquim Roriz, pois não tinha filiação partidária, Durval passou
a presidir a Codeplan. Quanto a esse período, Odilon alegou também desconhecer os mal feitos
praticados por ele em relação aos contratos do governo. Disse ter tomado conhecimento dos fatos
por boatos dentro da Câmara Legislativa do DF e depois pela mídia.

Lançamento de livro sobre finanças
O Memorial TJDFT – Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte promove nesta quarta-feira (19) o
relançamento do livro “Como assim, dinheiro não dá em árvore? Desvende os mitos sobre finanças e
faça seu dinheiro trabalhar para você”, do escritor Waldir Leôncio Netto. A primeira edição do livro foi
lançada em 2012.
Bacharel em Estatística, formado pela Universidade de Brasília – UnB em 2005, Waldir trabalhou no IPEA
de 2003 a 2005 como assistente de pesquisa e trabalha desde 2007 como estatístico na Advocacia-Geral
da União. O escritor decidiu partilhar suas experiências bem sucedidas e trazer para o leitor brasileiro
as ferramentas e ideias que podem tornar a vida mais próspera e feliz, sempre na medida certa do que
é relevante para cada pessoa. Explicando de maneira simples fundamentos da Matemática Financeira
e da Probabilidade, Waldir mostra como fazer o planejamento financeiro, quitar dívidas, avaliar e obter
vantagens nas compras, no uso do cartão de crédito, nos investimentos, enfim, como pensar e repensar
o melhor uso do dinheiro, priorizando a qualidade de vida.

Semana Nacional de Conciliação prossegue no TJDFT
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios iniciou as sessões de conciliação da 9ª Semana
Nacional de Conciliação que segue até o dia 28. O TJDFT identificou cerca de 1.500 ações aptas a
participarem do evento. Os processos selecionados envolvem mais de 21 instituições parceiras, entre
elas: B2W, BRADESCO, BRB, DAYCOVAL, BB, PANAMERICANO, BV, CEB, CEUB, CITIBANK, COOPERCRED,
CRE-DF, BRASAL, HSBC, ITAÚ, MAPFRE, PORTO SEGURO, SANTANDER, SICOOB, SMAFF AUTOMÓVEIS,
TAGUAUTO e outros.
Neste ano, as audiências estão concentradas no período vespertino e serão realizadas a partir das 13h20.
O TJDFT disponibilizará de 10 a 12 salas para a realização das conciliações. A previsão é realizar sete sessões
de 40 minutos, por sala, por dia. A Semana Nacional de Conciliação será realizada simultaneamente em
todos os Tribunais do país, no período de 24 a 28 de novembro, com o slogan “Bom Pra Todos, Melhor
Pra Você”. O evento integra o Movimento Nacional de Conciliação, promovido pelo Conselho Nacional
de Justiça - CNJ. A solução por meio da conciliação é rápida e eficaz e tem sido incentivada em todo o
Judiciário Brasileiro.

Tribunal de Justiça recebe exposição fotográfica Brasília Poética
O Memorial do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios – Espaço Desembargadora Lila Pimenta
Duarte recebe até o dia 28 a exposição de fotografias intitulada “Brasília Poética”, da fotógrafa e
arquiteta Luciana Jobim Navarro. A exposição traça um panorama de Brasília, seus personagens,
seus espaços físicos e sua interação com esses espaços, por meio de fotografias autorais vinculadas
a poemas da cidade, de poetas como Nicolas Behr, Romeu Jobim e Menezes de Moraes, entre
outros.
A mostra busca revelar a paisagem poética dos espaços da cidade de Brasília, por meio dos olhos
do fotógrafo e do poeta que, ao final, tornam-se um só. A exposição tem como base trabalho
final de pós-graduação em Artes Visuais. Por meio dessa leitura da cidade, recontada e sentida a
partir de memórias pessoais. A fotógrafa retrata como o indivíduo lida com as mudanças urbanas
e sociais, se identifica e se encontra dentro da sociedade. As fotografias revelam como essas
relações ocorrem.
(Fonte: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com alterações)

NOTÍCIAS DO EXECUTIVO
Financeira BRB alcançou R$ 1 bilhão de ativos
Em setembro deste ano, a Financeira BRB registrou R$ 1 bilhão de ativos, ou seja, conjunto de
bens, valores, créditos e direitos que formam o patrimônio, conforme divulgado oficialmente
no dia 15 de novembro. De acordo com o Presidente da Empresa, André Perezino, esse número
é extremamente positivo, pois implica no aumento da participação da empresa no mercado de
crédito nacional.
O presidente explicou que o número é resultado de uma estratégia de negócios definida pela
Diretoria da Financeira e do Banco de Brasília (BRB), somada ao empenho dos empregados
dos pontos de atendimento, da equipe da Financeira, dos Correspondentes contratados e dos
Conveniados. Neste processo de crescimento da Financeira BRB, destaca-se a evolução das
carteiras de crédito consignado público e de financiamento de veículos que, em outubro de 2014,
totalizou um saldo de R$680.002.659,77 e de R$176.031.703,13, respectivamente.

Número de filhos por mulher está em queda no DF
O número de filhos por mulher caiu e passou de 2,22 para 1,73, de 2000 para 2010, no Distrito Federal.
Os dados, divulgados nesta quinta-feira (13) pela Codeplan, também apontam baixa de 2,65 para e 1,84
para os 12 municípios goianos que integram a Área Metropolitana de Brasília (AMB), durante o mesmo
período. Quanto à idade média das mães ao terem seus filhos, no DF passou de 25 anos em 2000 para 27
em 2010; enquanto na PMB caiu de 24 para 25 anos em uma década. Além disso, há expansão do número
de nascidos vivos para as mães que possuem de 30 a 34 anos de idade.
Segundo a responsável pela elaboração da análise, Ana Boccucci, a população feminina com idade entre
15 e 49 anos também aumentou nessa década. A taxa média geométrica de crescimento anual foi de
2,46% ao ano, sendo no DF 2,21% a.a.; e na Periferia Metropolitana de Brasília (PMB) 3,18% a.a..

Seminário discute mobilidade por bicicleta
Representantes do governo do Distrito Federal e da sociedade civil irão se reunir para avaliar a política
de mobilidade por bicicleta instituída no DF e elaborar os desafios para os próximos anos. As questões
serão discutidas em seminário realizado nos dias 19 e 20 de novembro, no Planetário de Brasília. No
primeiro dia, das 14h às 17h15, haverá palestras e debates; no segundo, serão realizadas oficinas, das
9h às 17h. Das 60 vagas disponíveis para o seminário, metade será para representantes do governo e o
restante, para a sociedade civil. Os interessados em participar devem chegar ao Planetário de Brasília
antes das 14h e fazer o cadastro, que é gratuito.

Setur-DF mapeia gastos de turistas em Brasília
O setor de Turismo em Brasília pode calcular a participação econômica que a atividade exerce de
forma personalizada. Até então os dados eram baseados em estudos do Ministério do Turismo, que
apresentavam um panorama nacional, mas o Observatório do Turismo do DF traduziu os resultados
de acordo com a realidade local, o que possibilitará o monitoramento do impacto da movimentação
turística de forma mais precisa. O estudo foi realizado ao longo do ano passado, quando mais de 4
mil turistas nacionais e internacionais foram ouvidos em alta e baixa temporada no Distrito Federal.
Os questionários trouxeram como opções de motivação de viagem os segmentos de compras, cultura,
estudos, eventos, lazer, negócios, saúde, visita a amigos e outros. O objetivo foi caracterizar os gastos
de acordo com a atividade que o visitante procura em Brasília. Os resultados são mensurados de acordo
com a origem do entrevistado – nacional ou internacional. Quando se trata dos turistas nacionais, os
gastos mais expressivos em Brasília são direcionados à cultura e às compras, com registros médios
de R$ 736,15 e R$ 613,87, respectivamente. O valor é referente aos gastos diários com hospedagem,
transporte e despesas complementares. No caso dos visitantes estrangeiros, a média de despesas
com atividades identificadas entre as opções disponíveis é maior quando a viagem é motivada por
negócios (R$ 1.125,01) e visita a amigos (R$ 981,27). Para esse grupo, foi registrado um gasto ainda
mais expressivo (R$ 1.302,87) na opção “outros”, o que demonstra que os turistas internacionais
estão interessados em atividades mais peculiares no destino turístico.

Formosa possui o melhor nível de educação entre as cidades do Entorno do DF
Entre as 12 cidades da Região Metropolitana do Distrito Federal, o município de Formosa (GO) é o
que mais se destacou na Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD 2013). Segundo
a Codeplan, a cidade goiana apresentou o melhor índice de educação, chegando a ter 11,53% da
população com nível superior completo e 5,33% com nível superior incompleto.
Formosa também é destaque pela baixa dependência sobre o DF nas áreas de saúde e emprego.
Apenas 1,40% da população utiliza os hospitais públicos do DF. Um dos fatores responsáveis pelo
baixo índice da utilização da saúde pública pode estar ligado ao percentual de moradores que
possuem plano de saúde (18,59%). Formosa tem o 3º maior nível da PMAD em habitantes que têm
plano hospitalar.

(Fonte: Governo do Distrito Federal, com alterações)

