
DANIEL ARAÚJO

O deputado Brunelli resolveu junto à Companhia Energética de Brasília (CEB) 
um dos principais problemas que afligia os moradores e produtores rurais do INCRA-08: 
a mudança da rede energia elétrica, que era de alta tensão, para baixa tensão. Com isso 
foi possível a instalação de postes de iluminação pública na área e o fornecimento de 
energia para as residências.

No dia 25 de fevereiro deste ano o deputado Brunelli recebeu correspondência 
da Associação dos Moradores e Produtores Rurais INCRA-08 (Asmincra) pedindo sua 
intervenção para que fosse feito o rebaixamento da rede de energia elétrica e a 
iluminação pública da rua "V".

Brunelli encaminhou correspondência ao Secretário de Infra-Estrutura e 
Obras do GDF, Roney Nemer, e à direção da CEB, pedindo providências o mais rápido 
possível. Houve mudança da rede, para baixa tensão, colocação de 32 novos postes de 
iluminação pública, permitindo assim a ligação de energia elétrica nas residências.

Com as medidas 60 famílias do local serão beneficiadas, incluindo as 
chácaras 11A, 12, 12A, 12B e 12C.
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