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A população das quadras 202, 204, 206, 208, 210 e 212, em Samambaia, já tem o
que comemorar. Graças ao esforço do deputado Brunelli, através de indicações ao
Governo do Distrito Federal (GDF) e emendas ao orçamento, já estão em fase de
conclusão obras de saneamento básico, esgoto e asfalto, nas referidas quadras.
Perto de 6.500 famílias serão beneficiadas com as obras de urbanização que estão
sendo efetuadas pela Secretaria de Infra-Estrutura e Obras, assinala o deputado
Brunelli. Brunelli explica que, com a conclusão das obras, problemas como a
transmissão de doenças em conseqüência do antigo esgoto a céu a aberto, serão
finalmente resolvidos, melhorando a qualidade de vida da população.
O GDF, destaca ainda o deputado, assumiu o compromisso de colocar o asfalto
nas ruas das quadras, acabando assim com outro incômodo, os buracos. O deputado
Brunelli, em reuniões com os líderes comunitários de Samambaia, já está listando
outros setores da cidade que precisam de melhorias na infra-estrutura urbana. Um
exemplo, escoamento de águas pluviais(chuvas), asfalto e também iluminação pública.
Logo que as prioridades forem definidas, diz ele, as reivindicações serão
encaminhadas ao GDF para que outras obras possam garantir mais conforto e bemestar aos moradores de Samambaia, beneficiando especialmente a população de
baixa renda.
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