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Justiça Social e Trabalho

Graças aos esforços do deputado Brunelli estão sendo iniciadas 
as obras que darão mais conforto e segurança às pessoas  atendidas 
no Posto de Saúde n.º 07,  da Q.N.O 10, em Ceilândia.

As obras de revitalização prevêem os seguintes serviços:
       

- Pavimentação asfáltica.
- Recuperação de meios-fios.
- Adoção de passeios públicos para pedestres.
- Construção de alambrados.
- Construção de estacionamento para veículos no Posto de 

Saúde.
- Fornecimento e plantio de grama na área reservada para

jardins.
     

A obra já foi licitada pela Secretaria de Infra-estrutura e Obras do 
GDF, tendo sido vencedora a empresa JM Terraplanagem e 
Construções Ltda. Os recursos previstos para a realização total do 
projeto chegam a R$ 280 mil.

O contrato entre o GDF e a empresa vencedora da licitação foi 
firmado no dia 17 de maio já tendo sido emetidas as Ordens de 
Serviço n.º 0534 e 0536.

O cronograma original do GDF dá à JM Terraplanagem e 
Construções prazo até novembro para a conclusão das obras. Mas o 
deputado Brunelli, desde já, promete que lutará junto ao Governo 
para antecipar os prazos.

É o dep. Brunelli trabalhando em favor do povo de Ceilândia.

   Brunelli atende os moradores
da Q.N.O 10 e GDF executará obras
de melhorias no Posto de Saúde 07
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