
Várias outras obras, que melhoraram o dia-a-
dia das pessoas foram concluídas, sempre com a 
atuação decisiva do deputado Brunelli. É o caso, por 
exemplo,  da reforma do Terminal Rodoviário, no Setor 
Veredas. Outra obra importante  foi a reforma parcial 
do Hospital de Brazlândia, especialmente da  maternidade 
infantil.

As atividades esportivas e o lazer, em particular 
para os jovens, foi outra vitória da população, a partir 
das iniciativas de Brunelli. Assim, o distrital fez 
indicações ao Governo do Distrito Federal e conseguiu 
a construção de praças esportivas nas quadras 02/04, 
03/05, 06/08, no setor norte da cidade. Foi construída, 
ainda, uma praça de esportes na quadra 01/03, no 
Setor Veredas.     

Terminal Rodoviário, quadras de
esportes e reforma do Hospital de

Brazlândia
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O deputado Brunelli tem sido o principal defensor 
da população de Brazlândia, cidade que fica a 60 
quilômetros do Plano Piloto. Desde 2003, o distrital vem 
lutando por melhorias e mais qualidade de vida para 
quem mora na cidade, hoje com aproximadamente 90 
mil habitantes.

Foi em conseqüência das ações de Brunelli, a 
partir da Câmara Legislativa, atendendo às 
reivindicações  das lideranças comunitárias, que várias 
obras foram concretizadas.

Veja aqui algumas obras executadas que o 
distrital Brunelli lutou e conseguiu  junto ao Governo do 
Distrito Federal (GDF):

- Construção dos sistemas de captação de 
  esgoto e água potável no INCRA  08.
- Legalização da Feira37/48, na Vila São José.
- Iluminação do campo de futebol Novo Cruzado.
- Posto Policial na Vila São José.
- Parada de ônibus em Cascalheira.

Ações de Brunelli contribuem
para melhorar qualidade de vida
dos moradores da cidade

Brazlândia, principalmente na área da 
maternidade infantil. 
Conclusão rápida
O deputado Brunelli continua sua luta junto à 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal para 
que a reforma do hospital seja concluída, no 
menor espaço de tempo possível.  
Brunelli pediu urgência ao Governo do 

Distrito Federal na reforma dessa unidade 
hospitalar e, dessa maneira, dar melhor atendimento 
público de saúde à população de Brazlândia.

Construção da Praça da Bíblia é
vitória de toda comunidade

Construção da Praça da Bíblia é
vitória de toda comunidade

Leia na página 03.

O povo de Deus e a população de Brazlândia receberam um grande 
presente neste ano: a inauguração da Praça da Bíblia.

A construção desta praça foi possível, devido a colaboração do 
governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, vice-governador Paulo 
Octávio e do Secretário de Obras Márcio Machado.

Com a praça, os moradores passam a ter um local público para a 
realização não só de eventos religiosos, mas também cívicos e de lazer. A 
praça era uma antiga reivindicação dos evangélicos. 
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Iluminação do campo de
futebol Novo Cruzado dá

alegria aos jovens 

No ano de 2003, o 
deputado Brunelli prestigiou 
os moradores da Vila São 
José, em Brazlândia, com a 
indicação nº 1375/2003. 
A indicação sugeriu ao GDF a 
iluminação do campo de 

futebol Novo Cruzado, localizado entre as quadras 35/45 da 
Vila São José.

A comunidade local já pode comemorar essa 
benfeitoria feita em razão do trabalho de Brunelli. Que tem nas 
atividades de lazer como forma de inclusão social na 
sociedade. 

Lazer e segurança
Com a iluminação pública em volta do campo a 

população vai poder ter mais segurança, melhorar a 
participação dos jovens nas atividades esportivas, retirando-os 
do perigo das drogas e da violência urbana. 

A instalação da iluminação pública só foi possível 
depois de vários encontros do deputado com o presidente da 
Agência de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do 
Distrito Federal, quando o distrital destacou a importância da 
medida para a população de Brazlândia. 

Reforma parcial do Hospital Regional de Brazlândia

de todos.  Foi pensando nisso que o 
deputado Brunelli tem lutado por melhores 
condições de vida para a população de 
Brazlândia. 

O fato é que os moradores da cidade 
receberam atenção especial do distrital e a 
reforma e ampliação do Hospital Regional de 
Brazlândia foram concretizadas, em parte. 

Com a indicação nº 2991/2004, de autoria do 
deputado Brunelli, foi possível a ampliação do Hospital de 

Saúde pública de qualidade é desejo 

Feira 37/48, na
Vila São José,

legalizada depois da
ação de Brunelli

Em reunião com as lideranças comunitárias, o 
deputado ouviu a reivindicação deles que era voltada para 
a regularização da feira: assim, os feirantes poderiam 
trabalhar sem medo de serem expulsos do local, além de 
terem um lugar adequado para exercerem suas atividades 
comerciais.

Indicação para legalizar
Após ouvir as reclamações 

das lideranças locais, o distrital 
apresentou a indicação nº 
2799/2007, ao plenário da 
Câmara Legislativa, sugerindo ao 
Governador do Distrito Federal 
que regularizasse as pendências 
fundiárias e urbanísticas dos comerciantes da feira no 
assentamento da Vila São José. 

Devido o empenho do deputado Brunelli junto 
ao GDF, foi concedida a autorização para permanência da 
feira no local e a área foi regularizada. Agora, os feirantes 
trabalham diariamente, tranqüilos, e sem a ameaça de 
se rem expu l sos  ou  te rem suas  mercador ias  
apreendidas. 

EM DEFESA DE BRAZLÂNDIA

Nós podemos porque
acreditamos em Deus!

Conheça mais detalhes nas páginas seguintes. Leia na página 04.

Brunelli luta e consegue levar obras de benfeitorias 
para o Assentamento em Brazlândia

Devido ao trabalho do deputado Brunelli na Câmara 
Legislativa foi possível conseguir obras de infra-estrutura para o 
Assentamento em Brazlândia. 

O distrital apresentou indicações no Plenário da CLDF 
para que o setor fosse beneficiado com pavimentação asfáltica, 
rede de captação de esgoto, rede de águas pluviais e rede de 
água potável, posto de saúde na quadra 45, escola de nível 
fundamental na quadra 46 e rede telefônica residencial. 

Essas obras de benfeitorias só foram possíveis, em 
conseqüência do esforço do distrital junto com os líderes 
comunitários da cidade. Brunelli lutou e conseguiu com o 
GDF e órgãos competentes para que os moradores do 
assentamento pudessem desfrutar destas obras de infra-
estrutura. 

Foi uma grande vitória para a comunidade do setor 
através do apoio do deputado Brunelli. 



Iniciadas as obras de captação de esgoto e do
sistema de água potável no INCRA - 08

O deputado Brunelli 
tem trabalhado duro em 
benefício da população de 
Brazlândia com a indicação 
de várias obras.

Graças ao esforço do 
distrital junto à Secretaria de 
Educação do Distrito Federal, 
teve início a reforma e 
ampliação do Centro de 

Ensino Fundamental do Rodeador. Essa melhoria era 
uma antiga reivindicação da comunidade local.    

Hoje os moradores do Rodeador podem contar 
com uma escola confortável e os alunos um lugar 
adequado para estudar. A melhoria estimulou e ajudou 
os estudantes a ter um rendimento melhor na 
aprendizagem. 

Para Brunelli, o importante é garantir os benefícios 
sociais e buscar a solução para outros problemas como a 
segurança pública, melhor atendimento médico e escola 
de qualidade na região.

Escola Rodeador foi ampliada
e atendeu uma antiga

reivindicação dos alunos 
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Iluminação pública no
INCRA 08 trouxe

segurança aos moradores 

Em razão do trabalho 
desenvolvido pelo deputado 
Brunelli junto à comunidade do 
INCRA 08,  em Braz lândia ,  
finalmente foi instalada  iluminação 
pública de qualidade para os 
moradores do local. 

Devido ao trabalho do 
distrital, a Companhia Energética de 
Brasília (CEB) melhorou a rede de 
iluminação pública e trocou os 
braços dos postes por outros mais largos.

A mudança no sistema de iluminação pública  
garantiu mais segurança para a população. Brunelli, 
também, fez gestões junto à Secretaria de Obras do 
Distrito Federal e o GDF deu prioridade à execução do 
projeto.

Com a nova iluminação pública, os moradores 
já podem transitar a noite pelas ruas da região, com 
mais tranqüilidade e segurança. Para a comunidade 
essa benfeitoria chegou no momento certo.

A  popu lação  do  INCRA 08 ,  Reg ião  
Administrativa de Brazlândia, teve muitas 
reivindicações atendidas através da luta do distrital 
Brunelli. É o caso, por exemplo, da indicação nº 
3135/2007 de autoria do deputado.

Por meio dessa indicação está sendo possível 
levar às ruas daquela localidade as redes de captação 
de esgoto e de água potável para as casas dos 
moradores. O projeto está em fase inicial e em breve a 
comunidade vai poder desfrutar de mais essa infra-
estrutura.

Apelo da comunidade 
Essas obras estão sendo executadas em 

conseqüência das discussões que o distrital fez com a 
direção da CAESB, respondendo a um apelo da 
comunidade do INCRA 08.

O deputado Brunelli tem trabalhado, na 
Câmara Legislativa, pela realização de obras e 
benfeitorias para a região do INCRA 08, visando 
melhorar a qualidade de vida das pessoas que 
residem na comunidade. 

As ações do deputado Brunelli estão voltadas 
não apenas para área de infra-estrutura (água 
potável, esgoto, etc.), mas também para outros 
setores como os da segurança pública, saúde e 
transporte.

Construção da Praça da Bíblia, em Brazlândia,
mostra força da união entre o dep. Brunelli e a comunidade       

O  d e p u t a d o  
Brunelli vem realizando 
uma série de ações em 
favor dos evangélicos no 
Distrito Federal. Graças 
ao seu esforço na Câmara 
Legislativa, foi possível 
t o r n a r  r e a l i d a d e  a  
construção da Praça da 
Bíblia em Brazlândia. 

V á r i o s  s ã o  o s  
projetos e as obras de sua responsabilidade que 
estão melhorando a vida da população. A praça 
era uma antiga reivindicação dos moradores da 
cidade que foi conquistada por meio da lei nº 
4229/2008, de autoria do distrital.

Fortalecimento da fé 
Com o empenho e a determinação do 

deputado Brunelli, a população evangélica de 
Brazlândia já pode contar com um lugar seguro 
pa ra  a  r ea l i zação  de  qua lque r  even to ,  
e spec i a lmente  aque l e s  vo l t ados  pa ra  o  
fortalecimento da fé. 

Para a construção da Praça da Bíblia, o 
deputado  apresentou e aprovou, no plenário da 
C â m a r a  L e g i s l a t i v a  ( C L D F ) ,  e m e n d a  a o  
Orçamento do GDF, no valor de R$ 259.908,04 
(duzentos e cinqüenta e nove mil novecentos e 
oito reais e quatro centavos). Estes recursos 
financeiros foram suficientes para a execução total do 
projeto que incluiu: drenagem fluvial, pavimentação 
asfáltica, meios-fios, passeios e plantio de grama.

Uma antiga reivindicação dos moradores era a 
construção de paradas de ônibus. A população não 
possuía nenhum abrigo para esperar o transporte 
público. As pessoas, crianças e idosos incluídos, eram 
obrigados a esperar o ônibus debaixo de sol e chuva 
forte. 

O deputado Brunelli, preocupado com essa 

Paradas de ônibus, em Cascalheira
situação da comunidade, aprovou no plenário da 
Câmara Legislativa, a indicação nº 4963/2006 pedindo 
ao Secretário de Transporte do Distrito Federal, a 
instalação de paradas de ônibus cobertas para proteger 
as pessoas do sol e principalmente da chuva. 

Com o seu trabalho árduo, o distrital conseguiu 
esse beneficio para aquela população.

Revitalização do Lago Veredinha,
mais uma conquista

Em conseqüência do 
trabalho do deputado Brunelli, várias 
benfeitorias melhoraram a qualidade 
de vida dos moradores de Brazlândia.

O distrital conseguiu que o 
governo revitalizasse o Lago 
Veredinha, com calçadão em volta 
para a prática de esportes, 
revitalização das quadras de vôlei de 
areia, espaço para eventos 
culturais e iluminação pública no 
local. 

Os moradores de Brazlândia 
foram beneficiados com essa 
obra, realizada com o apoio do 
GDF e o trabalho do deputado 
Brunelli.

Depois de muitos anos de 
espera a população, já pode 
desfrutar dessa obra de infra-
estrutura. Possibilitou também, 
a prática de esportes trazendo 
cultura para a comunidade em 
um local seguro e tranqüilo. 

O deputado Brunelli tem sido um dos principais 
líderes do povo evangélico na Câmara Legislativa. Em 
Brazlândia não tem sido diferente. O distrital junto com 
os representantes do Conselho dos Pastores de 
Brazlândia (COOPERBRAZ), tem trabalhado para levar 
benefícios a toda comunidade evangélica da cidade. 

O distrital tem apoiado a COOPERBRAZ, e quer 
que este trabalho seja cada vez mais fortalecido. A 
construção da Praça da Bíblia foi possível a partir  de 
reuniões e da luta do deputado Brunelli junto com o 
Conselho de Pastores e o GDF. 

Brunelli agradece o apoio do presidente da 
COOPERBRAZ, pastor Jurandir; do vice-presidente, pastor 
Yanke; do 1º secretário, pastor Edson; do 2º secretário, 

pastor Omar; do 1º tesoureiro, pastor Marcelo e dos 
integrantes do Conselho Fiscal, pastor Alaor e pastor 
Vilmar  e toda a comunidade  de Brazlândia. 

Brunelli apóia Conselho de pastores de Brazlândia 


