
ATENÇÃO MORADORES DO
SOL NASCENTE E PÔR DO SOL:

Asfalto, águas pluviais (chuva), 
energia elétrica e regularização fundiária dos 
condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente estão 
garantidos com a assinatura do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre 
o Governo do Distrito Federal e o Ministério 
Público, informa o deputado Brunelli. 

Com o TAC, explica Brunelli, as obras 
de  in f ra -es t ru tu ra  u rbana  nos  do is  
condomínios de Ceilândia, tão esperadas 
pelos moradores serão, finalmente, executadas. O lançamento oficial das obras ocorrerá nesta 
quinta-feira (10), com a presença do deputado e do governador Arruda.

O governador Arruda informou ao deputado Brunelli que os condomínios Sol Nascente e 
Pôr do Sol serão os primeiros serão os primeiros a serem regularizados. Brunelli luta pela melhoria 
das condições de vida dos moradores desses dois condomínios desde seu primeiro mandato, em 
2003.

Fim da burocracia. Início das obras
Desde o segundo semestre de 2005, lembra Brunelli, que o processo de regularização 

desses dois condomínios está sendo discutido com o Ministério Público. Agora os problemas 
burocráticos e legais acabaram, esclarece o deputado.

O artigo 13° do TAC dá prioridade à regularização dos condomínios cuja renda mensal dos 
moradores, em média, seja equivalente a até cinco salários mínimos. Já foi autorizada pelo GDF a 
realização de licitação pública para a elaboração do projeto urbanístico e a licença ambiental tanto 
para o Sol Nascente quanto para o Pôr do Sol.

É importante lembrar que o Diário Oficial do GDF já havia publicado, no dia 21 de agosto 
do ano passado, o Decreto nº 28.216, do governador 
Arruda, fixando as normas para a regularização 
fundiária dos dois condomínios. Pelo menos 75 mil 
pessoas, nessas duas áreas, serão beneficiadas.
Veja bem. Serão executadas as seguintes obras: 

escoamento de águas pluviais  (chuva);  
saneamento básico (esgoto); asfaltamento das 
ruas; iluminação pública; e regularização do 
fornecimento de energia elétrica, pela CEB, aos 
moradores. 

É o deputado Brunelli trabalhando pelo povo do Sol Nascente e Pôr do Sol.

Brunelli garante com o GDF asfalto,
energia elétrica e saneamento 
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