
MAIO/2007

DANIEL ARAÚJO

Já estão em andamento das obras de cascalhamento das principais vias públicas 

do Condomínio Sol Nascente. As melhorias, que o deputado Brunelli testemunhou 

pessoalmente, eram reivindicações antigas dos moradores da área e vinham sendo 

postergadas desde o final de 2003.

Nos seus primeiros quatro anos de mandato, entre 2003 e 2006, o deputado 

distrital Brunelli apresentou inúmeras indicações, requerimentos, desde o plenário da 

Câmara Legislativa, pedindo ao Governo do Distrito Federal (GDF) a urbanização do 

Condomínio Sol Nascente.

Depois de quatro anos de batalha "estamos colhendo os primeiros frutos", 

assinala Brunelli. No entender do deputado, muitas outras obras precisam ser feitas, com 

urgência, no Sol Nascente.

- Falei pessoalmente com o governador José Roberto Arruda a respeito do 

processo de urbanização no condomínio Sol Nascente. Além da recuperação das ruas, com 

o cascalho,  é urgente também a adoção de medidas nas eras de transporte público, 

segurança do cidadão e na educação de primeiro grau, diz Brunelli.

Começa a urbanização
no Sol Nascente:

                    

Primeiros frutos

Cascalhamento de ruas é primeiro passo
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