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Os moradores das quadras QC 01 e 02, e das avenidas Alagados e Santa Maria, 
foram beneficiados com o asfaltamento das ruas e a recuperação da iluminação pública 
graças à ação do deputado Brunelli.

Brunelli apresentou emendas ao orçamento do GDF, liberando recursos para as 
obras, e fez indicações, diretamente do plenário da Câmara Legislativa, para garantir 
rapidez aos dois projetos de interesse da comunidade.

Foram duas indicações ao Secretário de Infra-Estrutura. Uma para a pavimentação 
asfáltica das quadras citadas e outra pedindo melhorias na iluminação pública em 
avenidas importantes daquela cidade-satélite.

A chegada do asfalto e da energia elétrica resulta do trabalho incansável do 
deputado Brunelli, um dos cinco mais citados nas pesquisas de opinião. Foi também 
devido ao empenho das lideranças comunitárias de Santa Maria.

Em setembro de 2005, integrantes da Associação de Amparo à Criança e aos 
Idosos da cidade manteve encontro com o deputado Brunelli.

Na ocasião foram destacados os problemas enfrentados pela população. Muita 
lama, poeira e buraco.

Dona Margarida de Albuquerque, que integra a Associação, ficou satisfeita com as 
"medidas adotadas pelo deputado Brunelli, resolvendo um problema que atormentava o 
povo aqui destas quadras".

Com as novas luminárias, diz ela, a segurança melhorou muito à noite. "Antes era 
uma escuridão só. Isso facilitava a ação de marginais", concluiu.
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