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A população das quadras 202, 204, 206 e 208, em Samambaia, está sendo beneficiada
com importantes obras como asfalto das ruas, recuperação das galerias de águas pluviais e
instalação da rede de esgoto.
As obras, agora em fase final, haviam sido paralisadas. A retomada das obras aconteceu
graças às gestões do deputado Brunelli junto ao Governo do Distrito Federal (GDF).
O deputado Brunelli havia recebido reclamações dos moradores das referidas quadras,
preocupados com a paralisação das obras.
De imediato o deputado manteve contato com os órgãos do GDF responsáveis pelas
obras. Ele recebeu os esclarecimentos e os trabalhos foram retomados.
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Agora, com a conclusão das obras de infra-estrutura, que vai melhorar as condições de
vida da população de Samambaia, o deputado Brunelli intensificará suas ações em áreas
como segurança pública e lazer.
A professora Josefina de Almeida, uma pioneira de Samambaia e moradora da quadra
208, agradeceu os esforços do deputado Brunelli, em especial pela chegada do asfalto.
"Antes era um verdadeiro tormento andar ou dirigir carros pelas ruas aqui da quadra 208,
enfrentando poeira e lama, agora tudo vai melhorar", assinalou.
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