
Brunelli em favor da comunidade do P Norte

Estacionamentos na EQNPs 5/9 e 11/15
Está em andamento à construção de 

estacionamento nas entre quadras EQNP 5/9 
na área especial B e na EQNP 11/15 na área 
especial G.

A obra, vai beneficiar todos os moradores 
do setor, que sofriam com o tempo de chuva 
possibilitando transitar no local em virtude da 
lama e no tempo da seca a poeira. 

O distrital Brunelli apresentou emenda ao 
Orçamento do GDF, garantindo assim a 
execução dessas obras. Esse tipo de benefício 
tem sido uma das marcas do deputado, sempre 
a partir de encontros e debates com lideranças 
comunitárias.

parlamentar, em 2003, deputado Brunelli tem 
lutado pelos moradores do P Norte. Pensando 
na melhoria da qualidade de vida da 
comunidade, o distrital fez várias indicações no 
Plenário da Casa e inclui emendas ao 
orçamento do GDF, pedindo a liberação de 
obras de infra-estrutura beneficiando a 
população do P Norte.

O distrital se reuniu com o Secretário de 
Obras Márcio Machado, com o Administrador 
da Ceilândia e as lideranças comunitárias do 
setor para levar mais obras de infra-estrutura 
para a cidade.  

Desde o seu primeiro mandato 

Distrital luta e consegue troca de
paradas de ônibus no P Norte

Através, do empenho do deputado 
Brunelli e das lideranças comunitárias do P 
norte, em Ceilândia foi possível levar algumas 
obras de benfeitorias para a região. Uma antiga 
reivindicação dos moradores era a troca das 
paradas de ônibus.

O deputado Brunelli, preocupado com 
essa situação dos moradores aprovou no 

plenário da Câmara Legislativa, indicação 
pedindo ao Secretário de Transporte do Distrito 
Federal, para fazer esta troca. 

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.

Essas obras estão sendo realizadas 
graças aos esforços do deputado Brunelli junto 
com a liderança comunitária do P Norte.

             Veja como o deputado mais atuante da 
Câmara Legislativa vem melhorando a vida de 
todos os moradores da comunidade.
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Alívio foi o que os moradores da VC 311 do Condomínio 
Sol Nascente sentiram com a instalação da iluminação pública. 
Essa obra era uma antiga reivindicação dos moradores. O local 
era perigoso e os moradores não tinham nenhuma segurança 
para transitar no setor.    

A população já desfruta de mais esta obra de benfeitoria, 
que só foi possível graças ao trabalho do deputado Brunelli 
junto com as lideranças comunitárias. 

Através da indicação feita pelo deputado Brunelli na 
Câmara Legislativa foi possível levar iluminação pública para o 
Condomínio Sol Nascente. Os moradores agradecem esta 
iniciativa do distrital, que sempre tem lutado e defendido a 
comunidade desse condomínio. 

Moradores da VC 311, já comemoram
a instalação da iluminação pública

Algumas quadras da Ceilândia estavam 
precisando de obras de infra-estrutura como as 
entre quadras do P Norte. O deputado Brunelli 
sempre atento a esses problemas apresentou 
indicações ao Governo do Distrito Federal e ao 
Secretár io  de Obras,  so l ic i tando o  
recapeamento nas entre quadras do setor P 
Norte. 

Os motoristas enfrentavam dificuldades 
de transitar no locar de carro, o asfalto estava 

Operação Tampa Buraco 

O deputado Brunell i prestigiou a 
comunidade de Ceilândia, com a indicação para 
a reforma da quadra poliesportiva e do 
parquinho para as crianças na QNP 09. Graças 
ao trabalho do distrital, da prefeitura comunitária 
do P Norte e da Associação Família Feliz, a 
população local já pode desfrutar dessa grande 
obra. 

Com essas benfeitorias, deputado 
Brunelli atendeu mais um anseio da população 
que esperava por isso há anos. O distrital sabe 
da importância do esporte na vida da 
comunidade daquele local e principalmente dos 
jovens, que agora podem ocupar parte do seu 
tempo praticando esporte num lugar seguro. 

Urbanização

Brunelli luta e consegue reforma da quadra de
esporte da QNP 09 e urbanização no P Norte

Além, da reforma da quadra o distrital, 
atendeu mais um pedido da comunidade desta 
região, elas reivindicavam a poda das árvores do 
canteiro central do setor P Norte, e também, a dos 
colégios do setor. 

Atendendo ao pedido dos moradores, o 
distrital encaminhou oficio ao órgão competente 
para que esta urbanização fosse realizada. E 
graças ao distrital a obra já está sendo feita em 
alguns locais do P Norte, e em breve será feita em 
toda a região. 

Sempre com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida daqueles que ali residem o 
deputado distrital Brunelli, tem sempre atendido 
todos os pedidos da comunidade do P Norte, 
feitas através da prefeitura comunitária do setor e 
da Associação Família Feliz. 

cheio de buracos e assim impedindo o trânsito 
no local.

A obra está em andamento, e em breve a 
comunidade do setor vai está sendo 
beneficiada de mais uma obra de infra-
estrutura feita através do trabalho do deputado 
Brunelli em favor da população da Ceilândia. 
Preocupado com a melhoria da qualidade de 
vida dos moradores da Ceilândia, o distrital tem 
trabalho em favor dessa população. 

É o deputado Brunelli em favor dos moradores do P Norte.


