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       O deputado Brunelli está resolvendo uma reivindicação que dura 
mais de dez anos, a construção de um Estacionamento Público na 
EQNM 08/10, na Área Especial "A", na Ceilândia Norte.

A obra, mesmo tendo sido licitada no final de abril de 2007, 
enfrentava dificuldades para o início efetivo das obras devido a 
problemas financeiros.

O problema foi resolvido, explica Brunelli,  a partir da aprovação 
de uma emenda de sua autoria ao Orçamento do Governo do Distrito 
Federal, de 2007, liberando R$ 154.534, 01 (cento e cinqüenta mil, 
quinhentos e trinta e quatro reais e um centavo) para a obra.

Para evitar demora na definição do cronograma das obras e a 
efetiva construção do estacionamento, o deputado Brunelli encaminhou 
ofício ao Secretário de Obras e a Novacap, pedindo prioridade na 
liberação do dinheiro pelo GDF. Outra correspondência foi encaminhada 
à Secretaria de Fazenda, que é responsável pela execução do 
Orçamento.

O GDF prometeu dar agilidade ao processo devendo o 
estacionamento da EQNM 08/10 ser inaugurado no decorrer do 
segundo de 2007.

Brunelli vai "acompanhar atentamente todo o processo de modo 
que a população daquela possa receber, no menor espaço de tempo 
possível esse importante benefício", conclui.
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