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Deputado Brunelli trabalha em favor
da comunidade em Nova Colina
Construção da escola
Devido às indicações aprovadas na Câmara
Legislativa, de iniciativa do deputado Brunelli, está
sendo possível a construção da Escola de Nível
Fundamental, em Nova Colina, em Sobradinho.
Depois de muita espera e ansiedade, os moradores
já podem comemorar mais esta conquista em
consequência do trabalho do deputado Brunelli, junto
com o Governo do Distrito Federal (GDF).
A construção da escola no Novo Setor de
Mansões Nova Colina vai beneficiar mais de mil
crianças carentes que moram no condomínio,
alunos de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental.
As obras da escola estão em fase final, e
em breve a comunidade vai desfrutar desta
benfeitoria. Para o distrital, o importante é
Água Potável e Reservatório de Água
O Setor Habitacional
Nova Colina está sendo
beneficiado com o sistema de
água potável da CAESB. Essa
foi uma iniciativa do deputado
Brunelli junto com a Associação
Comunitária do setor.
Essa benfeitoria está
sendo feita em alguns pontos
dos condomínios em
Sobradinho, mas em breve todo
o setor terá rede de água potável. Além, da água
potável a CAESB instalou dois reservatórios de
água, no Condomínio Nova Colina. Cada
reservatório tem capacidade para armazenar 150
mil litros de água tratada.
Operação Tapa Buraco
Ao mesmo tempo, está em andamento no
Setor Habitacional Nova Colina, a operação tapa

garantir os benefícios
e
buscar soluções
para os problemas da
população como
segurança pública e
escola de qualidade.
buraco. O empenho do deputado Brunelli e das
lideranças comunitárias do Condomínio Nova
Colina, em Sobradinho permite levar algumas
obras para a região. Uma antiga reivindicação dos
moradores era que fosse feito uma operação tapa
buraco no condomínio.
Com o seu trabalho na CLDF, o distrital
conseguiu esse beneficio para a população. A obra
está em andamento e em breve a comunidade vai
poder desfrutar de mais esta benfeitoria.
Instalação do CEP
Uma antiga reivindicação dos moradores
do Setor Habitacional Nova Colina era a instalação
do CEP. Antigamente, a comunidade não tinha
acesso a cartas, fatura de cartão de crédito
entre outros benefícios que o CEP pode oferecer.
Em consequência do trabalho do deputado
Brunelli, na CLDF mais uma reivindicação da
comunidade foi atendida. E eles já podem ter
acesso a todas as correspondências enviadas
pelos Correios.

Isenção do IPTU
Outra importante vitória da comunidade,
em conjunto com o distrital Brunelli, na Câmara
Legislativa, foi a isenção do IPTU, dos
condomínios Diguinéia I, II e III; Nova Colina I e
II; e Petropólis.
Brunelli, também, está lutando pela
isenção do IPTU em todo o Setor Habitacional
Nova Colina, que envolve 22 condomínios no
setor. O deputado Brunelli tem feito, a partir da
Câmara Legislativa, uma série de indicações

ao Governo do Distrito Federal (GDF) para
levar melhorias para os condomínios de Nova
Colina.
Brunelli é autor da lei que isenta os
desempregados e quem ganha até dois
salários mínimos mensais, R$ 930,00, de
pagar taxa de inscrição em concursos públicos
realizados sob a responsabilidade do GDF. É a
prova de sua preocupação com as pessoas de
menor poder aquisitivo.

Deputado Brunelli está na luta pela
aplicação da Lei do Passe Livre Estudantil.

Nesta terça-feira (23.06), os
estudantes do Distrito Federal
conquistaram uma grande vitória. Foi
aprovado no plenário da Câmara
Legislativa, em primeiro e segundo
turnos, por unanimidade dos 21
deputados presentes, o projeto de lei nº
1245/2009, que dá direito ao estudante o
passe livre.
A participação do deputado
Brunelli, em todo o processo de
discussão, foi decisiva. O Passe Livre
Estudantil é uma conquista de todos os
estudantes do DF. A nova lei vai beneficiar
mais de um milhão de alunos, do ensino
fundamental, médio e universitário.
Com a lei em vigor o estudante vai

ser beneficiado com 16 passagens
extras para serem usadas em finais de
semana e em atividades extracurriculares
em locais e horários diferentes da escola.
O deputado Brunelli, também,
aprovou a emenda no projeto de lei, que
vai garantir ao estudante de ter acesso à
meia-entrada em cinemas e teatros.
Depois da aprovação na CLDF, o projeto
de lei segue para o governador sancionar.
‘Os recursos financeiros que irão
garantir a efetiva aplicação e vigência do
Passe Livre Estudantil virão do
Orçamento do Governo do Distrito
Federal (GDF). Para que a lei entre em
vigor, contudo, o GDF
terá que baixar o decreto
regulamentando-a.
Para Brunelli, a
educação é à base de
todas as conquistas, e
com essa lei o estudante
que tem um poder
aquisitivo menor, terá
oportunidade de ir ao
cinema e ao teatro,
por exemplo,
pagando meiaentrada.

