
ABRIL/2007

A construção de um Estacionamento Público, na CL 209, Área 

Especial "G" e "F" , na Avenida Alagados, em Santa Maria, está garantida 

graças ao trabalho do deputado Brunelli na Câmara Legislativa.

O parlamentar conseguiu que o Governo do Distrito Federal (GDF) 

realizasse em tempo recorde a licitação da obra, ocorrida em dezembro de 

2006, além de ter aprovado emenda ao Orçamento de 2007 garantindo o 

dinheiro para o projeto.

Na licitação ocorrida no dia cinco de dezembro do ano passado 

saiu vencedora a Compacta, Construções e Projetos Ltda, sendo o valor da 

obra fixado em R$ 77.988,88 (setenta e sete mil, novecentos  oitenta e oito 

reais e oitenta e oito centavos).

Esse estacionamento público tem importância redobrada porque 

vai atender a dois segmentos importantes da população de Santa Maria.

Vão ser beneficiados os freqüentadores da Igreja Evangélica  

Assembléia de Deus, ali instalada, e o público em geral da área que 

necessitava de um local apropriado para estacionar seus veículos.

Dona Abigail Monteiro, que freqüenta o local já há cinco anos, 

considera que a ação do deputado Brunelli atende  a "uma preocupação 

antiga dos moradores da área e, certamente, vai trazer mais tranqüilidade 

    Moradores da Avenida Alagados,

em Santa Maria, vão ser beneficiados

com  Estacionamento Público
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