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para problemas dos produtores
rurais em Samambaia
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A comunidade da Associação dos Produtores Rurais de
Samambaia, graças à intervenção do deputado Brunelli, será
beneficiada com a troca do transformador de energia elétrica
ali resistente, de 45 KVA, por outro mais potente de 75 KVA. A
mudança vai evitar as constantes quedas de energia. As
providências estão sendo tomadas pela Companhia
Energética de Brasília (CEB) com base em pedido feito pelo
deputado.
Outro problema que está sendo encaminhado pelo
deputado Brunelli, em benefício dos moradores daquela
localidade, é a intermediação junto à Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) para garantir o
fornecimento aos produtores rurais de adubo orgânico.
O deputado Brunelli lembra aos moradores que está
trabalhando também na regularização fundiária do local. A
idéia é mudar a destinação da área, hoje classificada como
Rural Remanescente, para Rural. Com essa alteração será
possível garantir a permanência de todos na área, legalizados.
Não esqueça que no dia 19 de maio, a partir das 15h, no
plenário da Câmara Legislativa, acontecerá a Comissão Geral
para debater o Plano de Manejo e a questão ambiental do
Condomínio JK.
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