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Água Potável e Reservatório de Água 

O condomínio Nova 
Colina está sendo beneficiado 
com o sistema de água potável 
da CAESB. Essa foi uma 
iniciativa do Deputado Brunelli 
junto com as lideranças 
comunitárias do setor.

Essa benfeitoria está 
sendo feita em alguns pontos 
d o s  c o n d o m í n i o s  e m  
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 

Está em andamento no Condomínio Nova 
Colina, a operação tapa buraco. Através, do 
empenho do deputado Brunelli e das lideranças 

Nova Colina recebe benfeitorias através
do trabalho do deputado Brunelli

Implantação de escola

 Devido às indicações da Câmara 
Legislativa, através 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 através 
do trabalho do deputado Brunelli junto com o 
Governo do Distrito Federal (GDF). 

A implantação 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 andamento, 
mas em breve a comunidade vai desfrutar desta 
benfeitoria. Para o distrital, o importante é garantir 

os benefícios e  buscar 
s o l u ç õ e s  p a r a  o s  
p r o b l e m a s  d a  
p o p u l a ç ã o  c o m o  
segurança pública e 
escola de qualidade. 

comunitárias do Condomínio Nova Colina, 
em Sobradinho está sendo possível levar 
algumas obras de benfeitorias para a região. Uma 
antiga reivindicação dos moradores era que fosse 
feito uma operação tapa buraco no condomínio. 

Com o seu trabalho árduo, o distrital 
conseguiu esse beneficio para aquela população. A 
obra está em andamento e em breve a 
comunidade vai poder desfrutar de mais 
esta benfeitoria na região. 

Instalação CEP 

Uma antiga reivindicação dos moradores 
do Condomínio Nova Colina era a instalação do 
CEP. Antigamente, a comunidade não tinha 
acesso a cartas, fatura de car tão de 
créd i to  entre outros benefícios que o CEP pode 
oferecer. 

Graças ao trabalho do deputado Brunelli 
mais uma reivindicação da comunidade foi 
atendida. E eles já podem ter acesso a todas as 
correspondências enviadas pelos Corre ios.  

É o dep. Brunelli em favor dos moradores de Nova Colina.



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 

Isenção do IPTU
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.

Brasil no reduzido bloco das nações 
desenvolvidas. Por isso é importante 
colocar em prática todas as alternativas 
capazes de garantir a permanência do 
aluno em sala de aula.
Em razão disso o deputado Brunelli está 
na luta para que o Governo do Distrito 
Federal (GDF) coloque em prática, com 
urgência, a Lei 3.92/20061, que 
estabelece o Passe Livre Estudantil no 
Distrito Federal.

O Passe Livre Estudantil é uma 

conquista de todos os estudantes de 

A educação é a porta de entrada do 

nossa cidade. Beneficia todos os alunos, 

do ensino fundamental, médio e 

universitário. A educação é à base de 

todas as conquistas. A Constituição 

brasileira garante ao cidadão o direito de 

ir e vir. Faça valer seus direitos.
Os recursos financeiros para 

garantir o Passe Livre Estudantil virão do 
Orçamento do GDF. O deputado Brunelli 
apresentou emenda contemplando 
recursos financeiros para garantir a 
efetiva aplicação da lei do Passe Livre 
Estudantil. 

O Passe Livre 
Estudantil já está em 
funcionamento nas 
cidades do Rio de 
Janeiro, Florianópolis e 
C u i a b á .  Va m o s  
g a r a n t i r  o  
funcionamento da 
lei do Passe Livre 
Estudantil aqui 
em Brasília.

Deputado Brunelli está na luta pela

aplicação da Lei do Passe Livre Estudantil. 
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