
A prefeitura comunitária agradece ao 
deputado distrital Brunelli, por esses sete anos 
de apoio ao Setor Habitacional Sol Nascente. 

O distrital é o único deputado que visita 
os moradores fora do período específico de 
campanha eleitoral. Você, meu amigo, minha 
amiga, sabe que Brunelli não é igual a muitos, 
os conhecidos parlamentares “copa do mundo”. 
Só aparecem de quatro em quatro anos.

Ao longo de dois mandatos como distrital, 
o deputado Brunelli enfrentou tratores, 
caminhões e até mesmo a Policia Militar para 
garantir aos moradores o legítimo direito à casa 
própria. Tudo isso foi debaixo de sol e chuva.

Obras e regularização  
Para o prefeito comunitário Marcelo 

Negrão é uma satisfação ter uma pessoa como 
o deputado Brunelli apoiando esse setor que é 
tão carente em obras de benfeitorias. Negrão 

Moradores agradecem ao deputado
Brunelli pelo apoio ao condomínio 

afirma que, devido ao trabalho do distrital está 
sendo possível levar obras de infra estrutura 
para o setor. 

Uma grande vitória conquistada em 
razão das ações do deputado Brunelli, foi à 
inclusão do setor no Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial (PDOT). Agora os 
moradores vão ter direito a casa própria e o 
condomínio será regularizado. 

Com todas essas conquistas do deputado 
Brunelli junto à Prefeitura Comunitária os 
moradores só tem a agradecer ao distrital por 
tudo que ele tem feito pelo Sol Nascente. 

Em consequência do seu trabalho na 
Câmara Legislativa, o deputado Brunelli 
conseguiu levar para parte do Setor 
Habitacional Sol Nascente, o sistema de água 
potável, a rede de energia elétrica na avenida 
principal, o posto policial e a escola. Algumas 
dessas obras estão em andamento.
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Alivio! Foi o que os moradores do Sol 
Nascente sentiram depois da aprovação do PDOT na 
Câmara Legislativa. A regularização do condomínio 
Sol Nascente se deve ao distrital Brunelli, que lutou 
pela inclusão no Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial (PDOT) a regularização do condomínio. 

Conheça algumas obras que foram executadas no

Condomínio Sol Nascente por meio de indicações do

deputado Brunelli, aprovadas na Câmara Legislativa:
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Regularização do Condomínio Sol Nascente 
Com a regularização do setor, os 

moradores agora podem ter tranqüilidade e 
segurança em suas casas sem se preocupar com 
derrubadas. 

O setor agora está pronto para receber 
novas obras e mais melhorias. 

Depo i s  de  mu i t as  p romessas ,  
frustrações e, até mesmo, desespero da 
população chegou-se a um final feliz. 

Para a população, o maior benefício da 
obra é outro: diminuir a poeira na região. Isso 
beneficiou, principalmente, crianças e idosos. 

Através 
de indicação do deputado Brunelli foi possível 
levar o asfalto em algumas partes do 
condomínio Sol Nascente, mas o distrital 
continua lutando para que o asfalto seja 
concluído no setor. 

Com a conclusão do asfalto os moradores terão 
mais conforto para transitar no local e facilitará 
a circulação dos veículos em dias de chuva.  

Pavimentação Asfáltica

O deputado Brunell i ,  atendendo 
reivindicações da Prefeitura Comunitária, fez 
várias indicações aprovadas pelo Plenário da 
Câmara Legislat iva, beneficiando os 
moradores do condomínio Sol Nascente. 

Dentre elas se destacam a instalação de 
dois postos policias no setor. 

A segurança é a principal 
reivindicação da população no Distrito Federal. 

Diante disso, o deputado fez a indicação 
para que o setor tenha postos policiais 
funcionando 24 horas por dia, de forma que a 
comunidade possa transitar com tranqüilidade 
pelas ruas e avenidas do setor. 

Também vai ser 
inaugurado um posto policial na VC 311, o posto 
está em fase inicial. 

Postos Policiais


