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DANIEL ARAÚJO

O deputado Brunelli evitou nesta quinta-feira (20), junto com os moradores do 
Condomínio Vitória, no P Norte, a derrubada de casas que estava sendo feita pelos 
técnicos do SIV-Solo. A alegação oficial é que as casas em questão, incluindo uma 
igreja evangélica, estão construídas em área pública.

Brunelli, postando-se diante dos tratores, evitou que as derrubadas fossem 
praticadas.  "Estou aqui para evitar violência contra a população e negociar uma saída 
capaz de garantir a paz social", disse o deputado.

Brunelli evitou a derrubada das casas e garantiu o direito à moradia das pessoas 
humildes e de baixa renda. O deputado já havia conseguido para os moradores do local 
um outro grande benefício: a troca do transformador de energia, de 45 KVA, por outro 
mais possante, de 112,5 KVA.

Com a medida, explicou o deputado, as constantes quedas de energia elétrica e os 
danos aos aparelhos eletrodomésticos vão ter um fim. Brunelli está ainda colaborando 
com a comunidade na revitalização da prefeitura comunitária do Condomínio Vitória. 
Com isso os moradores terão um canal adequado para apresentarem suas demandas 
de maneira organizada.

Brunelli evita derrubada de casas
no Condomínio Vitória, no P Norte
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