
Justiça Social e TrabalhoBrunelli 

O deputado Brunelli, num trabalho 
conjunto com os moradores do Residencial 
Santos Dumont e Porto Rico, têm 
melhorado as condições de vida de quem ali 
reside. Um bom exemplo disso foi às 
indicações do distrital feitas no Plenário da 
Câmara Legislativa.

O deputado fez indicação para a 
construção de grades no local, a instalação 
de postos policiais no Residencial Santos 

Posto Policial em Santos Dumont e Porto Rico é vitória de Brunelli

Pág 02

Distrital luta e consegue escola para o Residencial Porto Rico 
Indicação do deputado Brunelli, na 

Câmara Legislativa junto ao GDF, foi possível a 
construção da Escola Classe Transitória do 
Residencial Porto Rico. Com a instalação da 
escola, mais de 700 crianças serão beneficiadas. 
As obras da escola estão em andamento e em 
breve a comunidade vai poder desfrutar de mais 
esta obra de benfeitoria na região. 

O deputado tem sido um dos principais 

defensores da população de baixa renda do 
Distrito Federal, a partir de ações que 
trouxeram bem estar, mais segurança e 
melhora no atendimento das áreas de saúde e 
educação. 

Para o distrital, o importante é garantir 
os benefícios e, também, buscar solução para 
os problemas da população como segurança 
pública e escola de qualidade. 

MAIS ATUANTE
DOS DISTRITAIS

Em reunião realizada com as lideranças comunitárias do 
Residencial Santos Dumont, o deputado Brunelli assumiu o 
compromisso de lutar e viabilizar a construção de uma Praça 
Pública na cidade. O projeto básico da praça já foi elaborado e 
entregue ao administrador de Santa Maria. 

Em seguida, o projeto será avaliado pela Novacap, para 
definição dos recursos financeiros e a conseqüente licitação 
pública da obra. O distrital se comprometeu também a apresentar, 
ao plenário da Câmara Legislativa, emenda ao Orçamento do 
GDF,  liberando verba para a construção da Praça.

Desde o seu primeiro mandato em 2003, Brunelli tem se 
preocupado e lutado por melhores condições de vida para a 
população do Residencial Santos Dumont.   

Em consequência do árduo trabalho do deputado Brunelli 
na Câmara Legislativa e das lideranças comunitárias, várias obras 
de infra-estrutura estão sendo realizadas no Residencial Santos 
Dumont.

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NO SANTOS DUMONT,

  É COMPROMISSO DE BRUNELLI COM A POPULAÇÃO

Dumont e Porto Rico. Melhorar a segurança 
pública no Distrito Federal é uma das 
prioridades do deputado Brunelli como 
representante do povo na Câmara 
Legislativa. O distrital tem lutado pela 
integridade da população. 

Para Brunelli o cidadão tem que estar 
protegido contra qualquer tipo de violação 
da sua segurança e garante que segurança 
pública é um direito de todos.

Nas páginas a seguir conheça um pouco do muito que o distrital Brunelli tem feito pela população brasiliense.

Ele é autor de 38 leis que beneficiaram os mais diferentes setores da capital federal. 
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Uma das principais 
r e i v i n d i c a ç õ e s  d o s  
moradores do Residencial 
S a n t o s  D u m o n t ,  a  
construção de grades de 
proteção ao redor dos 
edifícios, foi resolvida 
graças a Lei n.º 3834/2006, 
de iniciativa do deputado 
Brunelli, o mais atuante da 
Câmara Legislativa. Com a 
lei, os moradores passaram 
a ter mais segurança e tranqüilidade.

Em 2006, os moradores e líderes 
comunitários do Residencial Santos Dumont em 
Santa Maria, procuraram o deputado Brunelli, 

Lei do distrital garante grade de

proteção no Residencial Santos Dumont 

quando apresentaram uma lista 
de reivindicações para melhorar 
a qualidade de vida no bairro. 

Com o deputado eles 
mantiveram intensas negociações 
buscando encontrar um caminho 
capaz de garantir a manutenção das 
grades de proteção das suas casas.

Essa  le i  permi t iu  à  
instalação de grades nas áreas 
comuns e de pilotis dos blocos 
r e s i d e n c i a i s  e  d e  l o t e s  

residenciais no Residencial Santos Dumont, 
garantindo aos moradores tranqüilidade, 
especialmente com a redução de furtos e 
assaltos. 

Lideranças destacam o trabalho de Brunelli 

O deputado Brunelli, atendendo às 
reivindicações das lideranças comunitárias, fez 
várias indicações e emendas beneficiando os 
moradores do residencial Santos Dumont. As 
indicações foram aprovadas no plenário da Câmara 
Legislativa. Dentre elas destacam-se as instalações 
de postos policiais, além de outras voltadas para as 
áreas de saúde e educação.

A segurança pública é a principal 
reivindicação da população do Distrito Federal. A 

Postos Policiais trazem

segurança para a comunidade 

Posto de Saúde 

Desde seu primeiro mandato em 2003, o 
deputado Brunelli vem lutando para instalação do 
posto de saúde na região. O distrital fez indicação, 
na Câmara Legislativa, pedindo à Secretaria de 
Saúde, que, dentro da urgência necessária, autorize 
a construção do Posto de Saúde. Com isso, a 
população terá melhores condições de atendimento, 
especialmente nos casos de urgência médica. 

E d u c a ç ã o  e s t á  e n t r e  

prioridades de Brunelli 

O deputado Brunelli lembra que a educação é 
um direito de todos, conforme determina a lei maior 
do país, a Constituição. O distrital esteve reunido com 
o Secretário de Educação, José Luiz Valente, quando 
recebeu a garantia de que a construção de um colégio 
de Ensino Médio e um Jardim de Infância está entre as 
prioridades do governo do GDF para 2009.

população  do residencial Santos Dumont não 
é diferente. A violência na cidade trouxe medo 
aos moradores, especialmente à noite, com 
risco de violência contra mulheres, 
adolescentes e idosos.

Reduzir a violência
Diante dessa realidade, o deputado 

Brunelli fez a indicação para que a cidade tenha 
vários postos da Polícia Militar com o efetivo 
trabalhando 24 horas por dia, de forma que a 
comunidade possa andar sem medo nas ruas 
da cidade.  A população de Santa Maria já 
pode contar com dois postos de segurança, um 
na QR 518 e outro na QR 202, e será instalado 
mais um posto na QR 116.

Os moradores do Residencial Santos 
Dumont e Porto Rico, já podem contar com 
mais segurança no local. Foi construído um 
posto policial em cada setor, levando mais 
segurança à comunidade da região. 

Tereza Cristina de Oliveira, moradora do 
Residencial Santos Dumont, reconhece o esforço do 
deputado Brunelli no local. E destaca que ele é muito 
importante para a região. E através do seu esforço na 
Câmara Legislativa conseguiu benfeitorias para o 
Residencial. 

Ela espera que o distrital continue lutando 
pelo os moradores do Residencial Santos Dumont e 
afirma que Brunelli nunca falhou com eles, 
cumprindo com todas as promessas.

Marcos Antonio Bisinoto, morador de 
Santa Maria, diz que o deputado Brunelli tem 
apoiado bastante os moradores da cidade, e que 
dentro das possibilidades do distrital as 
reivindicações dos moradores são atendidas.

A comunidade de Santa Maria só tem 
elogios para fazer ao deputado, por tudo que ele 
tem feito para nós. Ele sempre resolve nossos 
problemas, afirma o morador.

Gera lc ina  Marques  de  Alcântara  
Valadares, moradora do Residencial Santos 
Dumont, reconhece o carinho do deputado 
Brunelli pela cidade e destaca que o distrital 
sempre esteve de braços abertos para receber essa 
comunidade. 

“Quando eu precisei de um deputado, ele 
foi o único que se dispôs a me ajudar, e sempre está 
lutando pela população do Santos Dumont”, 
destaca a moradora. 

Associação dos
Moradores do Residencial

Santos Dumont tem
apoio de Brunelli

Através do trabalho do deputado 
Brunelli desenvolvido junto com a Associação 
dos Moradores do Residencial Santos Dumont 
(AMRSD), tem ajudado o Residencial a ser 
incluído nos orçamentos do GDF para receber 
obras de benfeitorias do Governo do Distrito 
Federal (GDF).

Desde o ano de 2008, o distrital está 
lutando em favor dos moradores de Santa Maria 
junto com a AMRSD. Brunelli enviou ofícios 
para o Secretário de Obras do Distrito Federal, 
para o Secretário de Transportes entre outros 
órgãos competentes do GDF, para levar obras de 
qualidade para aquela comunidade assim 
melhorando a qualidade de vida de todos. 

A associação reclama do descaso da 
administração regional de Santa Maria com o 
Residencial, e agradece o apoio e a dedicação 
que o deputado Brunelli tem dado a 
comunidade.



A iluminação pública das ruas e do 
canteiro central da Avenida Alagados foi 
totalmente mudada, com refletores mais 
potentes, graças às indicações feitas ao 
Secretário de Obras através do deputado 
Brunelli. A CEB executou as obras em tempo 
recorde e, assim, possibilitou mais segurança 
e tranqüilidade para as pessoas que transitam 
pelo local à noite.

O distrital Brunelli tem se preocupado 
com a segurança da população de Santa Maria. 
Além da indicação que resultou na recuperação 
e modernização do sistema de iluminação 
pública da cidade, Brunelli quer a construção de 
novos postos de Saúde e de Segurança no local.  

Iluminação pública trouxe 

mais segurança para a cidade
Sempre atento às carências da 

população, o distrital tem apresentado e 
aprovado leis, no plenário da Câmara 
Legislativa, que melhoram a qualidade  de 
vida das pessoas. É dele, por exemplo, a 
proposta de criar o vale transporte para quem 
está desempregado. 

Com Justiça Social e Trabalho, o 
distrital mais atuante da Câmara Legislativa, 
incrementou a parceria com o GDF e a CEB, 
deixando a cidade de Santa Maria mais 
segura. Ele conseguiu, também, no mesmo 
período, a substituição dos braços das 
luminárias, pois antes eram pequenas e com 
pouca luminosidade.
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A cidade de Santa Maria, como toda a 
capital federal, enfrenta dificuldades em 
s e t o r e s  c o m o  s a n e a m e n t o  b á s i c o ,  
urbanização e transportes, para citar apenas 
alguns exemplos mais evidentes. O deputado 
Brunelli, atento à esses problemas, apresentou 
indicação ao Secretário de Obras para o 
asfaltamento das QRs 120, 121 e 122, do Setor 
Norte. 

O distrital, em reunião com as 
lideranças comunitárias da cidade, tem 
apresentado projetos de lei, indicações e 
mantido audiências com os secretários do 
Governo do Distrito Federal (GDF), com o 
objetivo de minimizar os problemas 

Asfalto de qualidade chega para os

moradores das QRs 120, 121 e 122

enfrentados pela população, 
especialmente os segmentos de 
menor poder aquisitivo.  

Para os moradores 
que residem nas QRs 120, 
121 e 122 do setor norte, foi 
um alívio ao verificarem que 
a reivindicação do asfalto foi 
atendida. Isso graças ao árduo 
trabalho do deputado Brunelli. 

A chegada do asfalto 
propiciou mais conforto para 
todos e a população agradece 
ao distrital pelo apoio que 
tem dado à Santa Maria.

Melhorias para o Residencial Ribeirão
O deputado Brunelli está sempre 

presente nos condomínios de baixa renda do 
Distrito Federal, e, no Residencial Ribeirão, 
em Santa Maria, não é diferente.

Desde seu primeiro mandato que o 
distrital vem lutando pela regularização 
fundiária dos condomínios, tendo sido 
responsável, por exemplo, em 2006, pela 
assinatura de um Termo de Ajustamento de 

Conduta, entre o GDF e o Ministério 
Público, para que a urbanização dessas áreas 
se tornasse possível, sem burocracia. 

Com a falta de infra-estrutura no 
R e s i d e n c i a l  R i b e i r ã o ,  o s  l í d e r e s  
comunitários tiveram uma reunião com o 
deputado Brunelli, quando solicitaram 
melhorias nas áreas de infra-estrutura para o 
residencial. 

O distrital tem compromisso com a 
qualidade de vida das pessoas de baixa renda, 
O deputado está trabalhando junto ao GDF 
para melhorar as condições de vida de quem 
ali reside.  

O distrital já apresentou indicações aos 
diversos órgãos do Governo do Distrito 
Federal pedindo agilidade nas reivindicações 
dos moradores do Residencial Ribeirão.

Em Santa Maria:
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Uma das principais reivindicações dos 
moradores de Santa Maria era a implantação 
da rede de captação de esgoto nas QRs 
120,121 e 122, setor norte da cidade. E graças 
ao esforço do deputado Brunelli que desde 
2005 vem lutando para essa obra ser 
executada. Com a indicação nº 4019 essa 
re iv indicação  fo i  a tendida ,  e ,  a  
comunidade já pode desfrutar desse 
beneficio.

Trabalhando em parceria com o 
Governo do Distrito Federal e a CAESB, O 
distrital resolveu com mais atenção essas 
benfeitorias que estava faltando em Santa 
Maria.

Antes de Brunelli trabalhar pela 
cidade, o descaso e a ausência de 
investimento no setor era tanta, que 

Água potável e rede de esgoto em Santa Maria  

comprometia a qualidade de vida dos 
moradores e do meio ambiente. 

A cidade de Santa Maria não dispunha 
de água potável, e, através disso, doenças 
eram comuns entre os moradores como,  
diarréia, leptospirose entre outras.

Uma das principais preocupações da 
população de Santa Maria é com melhores 
condições no atendimento do serviço público de 
saúde. Em razão dessa carência, o deputado 
Brunelli abraçou a causa da construção de um  
Hospital em Santa Maria. O prédio foi construído 
e inaugurando, e já está beneficiando toda a 
comunidade do local. 

Hospital Público 

Em 2006, foi inaugurado o Jardim de Infância na quadra 
116/117, em Santa Maria, graças ao empenho do deputado Brunelli, 
que sempre se preocupou com a melhoria da educação no Distrito 
Federal. 

O distrital fez indicação nº 3023/2004, ao GDF pedindo a 
construção de uma escola de Jardim de Infância em Santa Maria, 
conseguindo levar essa benfeitoria para a cidade. 

Hoje os moradores podem contar com um lugar favorável e 
adequado para à educação das crianças, proporcionando aos alunos um 
melhor rendimento na aprendizagem. 

Com essa ação em Santa Maria, o distrital ajudou centenas de 
famílias, que confiam em deixar seus filhos em um lugar seguro. O 
Jardim de Infância atende hoje aproximadamente 430 crianças.

Crianças são beneficiadas

 dos moradores do 
Residencial Porto Rico, o deputado Brunelli tem trabalho em favor 
dessa comunidade levando beneficio a toda população do 
Residencial.

O distrital já fez indicações na Câmara Legislativa, para que 
obras de infra-estrutura sejam levadas ao Residencial Porto Rico. Os 
moradores pedem atenção ao Residencial, que não possui rede de 
esgoto, asfalto, iluminação pública, instalação 
elétrica, coleta de lixo, escola entre outras 
necessidades. 

Com o esforço do deputado 
Brunelli, em breve a comunidade do 
Residencial Porto Rico vai poder contar com 
as obras de benfeitoria como asfalto, posto 
policial, posto de saúde, coleta de lixo, 
iluminação pública e instalação elétrica. O 
deputado Brunelli ,  pede aos órgãos 
competentes que atendam com urgência 
essas indicações. 

O deputado Brunelli tem 38 leis 
aprovadas na Câmara Legislativa, todas 
e las  em benefic io  dos mais  
necessitados. Um exemplo disso é a Lei 
4 1 0 4 / 2 0 0 8  q u e  i n s e n t a  o s  
desempregados e quem ganha até dois 
salários mínimos por mês (R$830,00) de 
pagar taxa de inscrição em concurso 
público de responsabilidade do 
Governo do Distrito Federal. 

Preocupado com a qualidade de vida

Melhorias para comunidade

do Residencial Porto Rico


