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O deputado distrital Brunelli tem sido um grande 
batalhador pela população de Taguatinga. Por meio de 
emendas ao Orçamento do GDF e de indicações, 
aprovadas na Câmara Legislativa, Brunelli tem 
atendido as várias reivindicações da população, dando 
aos moradores mais segurança e lazer, especialmente 
para crianças e jovens.

É o caso, por exemplo, da indicação feita por ele à 
Secretaria de Infra-Estrutura e Obras que permitiu a 
construção do calçadão existente nas imediações da 
Estação do Metrô Frei Pio (setores QSE e QSD), em 
Taguatinga Sul.

Outra importante melhoria, que teve a participação 
decisiva do deputado Brunelli, foi a construção do 
estacionamento e de um "calçadão" nas imediações do Centro de Ensino Fundamental n.º10, entre 
as QSE 05 e 07.

Foi, ainda, graças à intervenção do deputado Brunelli que o GDF promoveu a reforma da quadra 
esportiva existente ent e as QSE 12 e 14, situada em frente à Escola Classe n.º 11.

Outra medida que vai melhorar o atendimento à população de Taguatinga Sul,  com atenção 
especial para os jovens,  é a reforma da Quadra de Esportes localizada entre as quadras 18 e 19, na 
QSE. Brunelli conseguiu, também, a construção do estacionamento e o calçamento em frente à 

rEscola Classe 13, que fica em frente à QSF 05.
Todas essas reformas e melhorias, em especial das quadras esportivas e estacionamentos,  

somente foram possíveis porque o deputado Brunelli apresentou, no plenário da Câmara 
Legislativa,  emendas ao Orçamento do GDF num valor total de R$ 250 mil.

Dentro dessa preocupação do deputado Brunelli com o bem-estar da população, ele  
apresentou emenda ao Orçamento do GDF, no valor de R$ 1 milhão, para a construção de mais uma 
faixa de rolamento, em cada um dos sentidos da DF-001 (Pistão Sul), além de um retorno de ligação 
entre a Vila Dimas e a Vila Matias.

Foi ainda iniciativa do deputado Brunelli a emenda que permitirá o alargamento da pista 
localizada entre as QSFs 12, 14 e 16 e o Parque Ecológico "Boca da Mata".

É importante lembrar que o deputado Brunelli teve participação direta na duplicação e 
construção das vias marginais no Pistão Sul,  a partir de emendas aprovadas ao Orçamento do 
GDF. A nova iluminação do Pistão Sul, inaugurada no ano passado pelo GDF, também foi resultado 
dos  esforços do deputado Brunelli que apresentou indicações e emendas alocando recursos 
financeiros para a viabilização das obras.
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