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Brunelli luta e consegue levar melhorias
para o Residencial Porto Rico
Construção de posto policial
O deputado Brunelli,
atendendo às reivindicações
das lideranças comunitárias,
fez várias indicações e
emendas para os moradores
do residencial Porto Rico. As
indicações foram aprovadas
no plenário da Câmara
Legislativa.
Dentre elas destacamse a instalação de posto policial. E, através do
trabalho do deputado Brunelli, está sendo
construído no Residencial Porto Rico posto
policial e escola pública.
A segurança pública é a principal

reivindicação da população do
Distrito Federal. Os moradores
do residencial Porto Rico não
são diferentes. A violência na
cidade trouxe medo aos
moradores, especialmente à
noite, com risco de violência
contra mulheres, adolescentes e
idosos.
Diante dessa realidade, o
deputado Brunelli fez a indicação para que a
cidade tenha vários postos da Policia Militar
com efetivo trabalhando 24 horas por dia, de
forma que a comunidade possa andar sem
medo nas ruas da cidade.

Telefones Públicos

Educação

Em conseqüência do
trabalho do deputado Brunelli
chegou às ruas do Residencial
Porto Rico, telefones públicos.
O distrital encaminhou ofício a
B r a s i l Te l c o m p e d i n d o
urgência na instalação de
cinco telefones públicos no
setor.
Com o seu empenho, em favor da
comunidade do setor, o distrital o distrital
negociou com a Brasil Telecom, e conseguiu que
a empresa implantasse a rede telefônica no
Residencial.
Como se vê, a iniciativa da Brasil Telecom é
conseqüência dos esforços do deputado e das
lideranças comunitárias do local para melhorar o
sistema de telefonia no local.

Indicação do deputado Brunelli, na
Câmara Legislativa, junto ao GDF, foi possível a
construção da Escola Classe Transitória do
Residencial Porto Rico. Com a instalação da
escola, a mais de 700 crianças serão
beneficiadas.
As obras da
escola estão em
andamento e em
breve a comunidade
vai poder desfrutar
de mais esta obra de
benfeitoria na região.
Para o distrital,
o importante é garantir os benefícios e,
também, buscar solução para os problemas da
população como segurança pública e escola
de qualidade.

É o dep. Brunelli em favor dos moradores do Residencial Porto Rico.

