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A população das quadras EQNO 09/11, em Ceilândia Norte, foi beneficiada com 
importantes obras de urbanização em conseqüência de ações do deputado Brunelli.

O deputado incluiu emenda ao Orçamento do Governo do Distrito Federal (GDF), 
no valor de R$ 180 mil, que permitiu a construção de estacionamento e a recuperação da 
praça existente no local.

As obras já foram concluídas e a população está usufruindo das melhorias. Tudo 
começou em 2004 quando o deputado Brunelli aprovou na Câmara Legislativa a 
Indicação N.º 2.940, sugerindo à Secretaria de Obras a construção de um 
estacionamento, com iluminação pública, na EQNO 09/11.

Além desses dois projetos, o deputado Brunelli conseguiu também a construção de 
uma quadra esportiva no local, uma das principais reivindicações dos moradores da 
região.

Esses fatos comprovam ser Brunelli o deputado mais atuante da Câmara 
Legislativa, segundo levantamento da 3ª Secretaria daquela Casa de leis.

Brunelli foi o único dos 24 deputados distritais que conseguiu executar todas as 
emendas aprovadas em plenário.

Brunelli garante quadra esportiva,
estacionamento e passeio público aos moradores

da EQNO 09/11, na Ceilândia Norte

Luta começou em 2004

É o dep. Brunelli trabalhando em favor da população de Ceilândia.
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