
ATENÇÃO MORADORES DAS
QNPS, QNR E QNQ, EM CEILÂNDIA:

Em conseqüência do trabalho realizado pelo deputado Brunelli, várias obras 
destinadas a melhorar as condições de vida de quem mora nas quadras QNP 21, 23, 25 e 
27, nas QNR`S 02, 03 e 04, e QNQ 07, todas em Ceilândia, serão realizadas pelo Governo 
do Distrito Federal (GDF). 

Brunelli conseguiu, por exemplo, que o GDF concretize a pavimentação asfáltica 
das referidas quadras, além da colocação de meios-fios,  sinalização de trânsito e 
escoamento das águas pluviais(chuvas).

O anúncio das obras, que, no total representarão gastos superiores a R$ 21 
milhões, foi feito ao deputado Brunelli pelo governador Arruda durante a solenidade de 
inauguração da “Praça da Bíblia”, no P-Norte, no “Dia do Evangélico”.

Distrital mais votado
Nas eleições gerais do ano passado, Brunelli foi o distrital mais votado do então 

Partido da Frente Liberal (PFL), hoje DEMOCRATAS, com quase 24 mil votos. E os 
moradores de Ceilândia, na ocasião, já haviam reconhecido o trabalhado desenvolvido por 
Brunelli dando a ele a maior votação dentre todos os candidatos a deputado distrital.

Serão construídas, ainda, em Ceilândia, na QNQ 07, duas quadras poliesportivas e 
um Centro Comunitário de Múltiplas Atividades.
'  -Para mim é uma emoção muito grande contribuir para o bem-estar da população 
de Ceilândia, em especial das pessoas mais humildes e de menor poder aquisitivo, 
assinalou Brunelli.

O mais atuante
Em 2007, pela segunda vez em dois anos, o deputado Brunelli foi apontado, em 

levantamento feito pela 3ª Secretaria da Câmara Legislativa, o mais atuante dentre todos os 
24 distritais. Em 2005 ele já havia alcançado a liderança.

Brunelli é autor de diversas leis em benefício da população do DF. Ele defende, por 
exemplo, o vale transporte gratuito para quem está desempregado e a isenção da taxa de 
inscrição em concurso público paras as pessoas sem emprego. Brunelli foi o autor do 
projeto, transformado em lei, criando a Praça da Bíblia , em Ceilândia.

          É o deputado Brunelli trabalhando pela “Justiça Social.”
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Brunelli traz asfalto, sinalização de
trânsito e quadras esportivas.
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