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A comunidade das quadras QR 125 e 208, em Samambaia, vai ser
beneficiada por uma importante iniciativa do deputado Brunelli: a construção de
uma Praça Pública.
Depois de muita luta, o deputado conseguiu acelerar os procedimentos
técnicos do Governo do Distrito Federal (GDF), garantindo os recursos
financeiros para a execução da obra no Orçamento do GDF para 2007.
O principal entrave, que estava atrasando o início efetivo desse
importante projeto, já foi resolvido: no dia 18 de dezembro de 2006 a Novacap
promoveu a licitação da obra.
A empresa vencedora foi Contex Construtora Ltda e o valor do
empreendimento fixado em R$ 130.580,60 (cento e trinta mil e quinhentos e
oitenta reais e sessenta centavos ).
Com o dinheiro previsto no Orçamento do GDF e a licitação realizada, diz
Brunelli, estão equacionadas as pendências que ainda impediam o início efetivo
daquela Praça Pública.
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Para o deputado Brunelli, o mais votado dentro do antigo PFL, hoje
DEMOCRATAS, obtendo 23 mil e 764 votos, a obrigação de todo parlamentar é
lutar para a melhoria da qualidade de vida da população, em especial dos menos
favorecidos.
As lideranças comunitárias daquelas duas quadras de Samambaia
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