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O deputado Brunelli está lutando, junto com a comunidade da QNR-02, na Ceilândia, para 
regularizar a situação fundiária da área, em especial as 230 famílias que não receberam do Governo 
do Distrito Federal o mesmo tratamento dado à comunidade ali residente vinda do antigo estádio 
"Pelezão".

Durante encontro com a Secretária de Habitação, Diana Meirelles,  o deputado Brunelli, na 
companhia de liderança dos moradores, protocolou documento pedindo urgência e prioridade do 
GDF na regularização da área.

Foi entregue uma lista com os nomes dos 230 moradores que necessitam resolver seus 
problemas legais. A verdade, explica Brunelli, é que essas 230 famílias foram para QNR-02, mas, 
surpreendentemente, não receberam o tratamento adequado do GDF.

O que eu e os moradores estamos pleiteando, disse ainda o deputado Brunelli, é um tratamento 
justo e semelhante ao dado àquelas pessoas que foram removidos do "Pelezão". Essas famílias 
foram assentadas e tiveram a instalação de energia elétrica e água em seus lotes.

Brunelli informa aos moradores da QNR-02 que muito está contribuindo para o encaminhamento 
do assunto junto ao GDF a recente criação da Associação dos Moradores da Q.N.R.

Brunelli pede ao GDF solução para
moradores da QNR 02 (Ceilândia)

Lista protocolada
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