
ABRIL/2007

    Graças às iniciativas do deputado Brunelli, a Quadra de Esportes da EQNO 03/05, 

em Ceilândia, será totalmente reformulada dando aos moradores e freqüentadores do 

local uma área adequada para a prática sadia do esporte.

O deputado Brunelli encaminhou indicação ao Governo do Distrito Federal (GDF) 

e incluiu recursos financeiros para a realização da obra no Orçamento de 2007, quando da 

discussão da matéria na Câmara Legislativa,  em dezembro de 2006.

A reforma da referida Quadra de Esportes está garantida, explica o deputado. É 

que no dia 26 de junho do ano passado foi realizada a licitação e a empresa vencedora foi  a 

Beti Engenharia Ltda.

Ou seja, os dois passos fundamentais para garantir a obra foram adotados: 

previsão de recurso financeiro no Orçamemto de 2007 do GDF e licitação pública com a 

escolha da empresa, pelo menor preço, responsável pela execução do projeto.

O valor do empreendimento está fixado em R$ 108.279, 24 (cento e oito mil e 

duzentos e setenta e nove reais e vinte quatro centavos).

Ao garantir a realização da obra, que deverá estar concluída, segundo a Secretaria 

de Obras do GDF, no início do segundo semestre de 2007, o deputado Brunelli atendeu às 

reivindicações dos moradores e freqüentadores da quadra, além de integrantes da torcida 

"Febre Amarela", do Brasiliense Futebol Clube.

Garantida reforma da Quadra
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