Nós podemos porque
acreditamos em Deus!

Distrital luta em favor dos moradores de Águas Claras,
Arniqueira, Riacho Fundo II e Sucupira

LUTA CONTRA AS DERRUBADAS INJUSTAS E EM FAVOR DO
DIREITO À MORADIA
Desde o seu primeiro mandato parlamentar em
2003, o deputado Brunelli tem procurado defender os
direitos legítimos das pessoas de menor poder aquisitivo
de ter acesso à casa própria, e um lugar seguro para
morar.
Foi com esse objetivo que o distrital sempre se
colocou contra as derrubadas de casas em chácaras
localizadas em diversos setores de Sucupira e Arniqueira.
"Nunca aceitei a ação de grileiros ou de especuladores, a
esses cabe as medidas legais e punitivas", diz o
deputado.
Mas, acrescenta, sempre defenderei o direito à
moradia das pessoas que ainda estão vivendo à margem
dos benefícios básicos da sociedade e os direitos
fundamentais do cidadão: ter uma casa para morar e

EMENDA DE BRUNELLI AO PDOT GARANTE REGULARIZAÇÃO DOS NÚCLEOS
HABITACIONAIS SUCUPIRA E ARNIQUEIRA
Depois de quase sete anos de lutas, junto com as

Brunelli e a população dessas duas cidades tem muito a

lideranças comunitárias de Sucupira e Arniqueira, o deputado

comemorar: com o novo Plano de Ordenamento Territorial
(PDOT), do Distrito Federal, aprovado em dezembro do ano
passado pela Câmara Legislativa, essas duas localidades serão
regularizadas, assim como dezenas de outros condomínios
rurais e urbanos da cidade.
A regularização fundiária desses núcleos habitacionais,
lembra o distrital, é uma vitória decisiva porque tira da
marginalidade milhares de pessoas: esses núcleos
habitacionais poderão, a partir de agora, receber melhorias
como asfalto, esgoto, rede de água pluvial, energia elétrica,
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Brunelli garante duplicação da Avenida no Areal
Em conseqüência do trabalho desenvolvido pelo deputado Brunelli, na
Câmara Legislativa, foi possível a duplicação da Avenida no Areal. Em 2003, o
distrital aprovou indicação, no plenário da Câmara Legislativa, pedindo a
realização dessa obra.
Depois disso, o deputado em parceria com a liderança comunitária da
área, reforçou o pedido ao Governo do Distrito Federal(GDF) e apresentou
emenda ao orçamento definindo recursos financeiros para a realização desta
obra, tão esperada pela população.

Com muita luta foi possível a liberação
da obra que está em fase final, e em breve a
população vai poder desfrutar dessa benfeitoria.
Para o distrital, a duplicação da Avenida
no Areal foi necessária tanto para o
desenvolvimento daquela região quanto para a
segurança das pessoas que transitam pelo local.

Escola de Ensino Fundamental na QS 11
Devido às indicações do deputado Brunelli na Câmara Legislativa foi
possível a construção da Escola de Nível Fundamental na QS 11, no Areal. Depois
de muita espera e ansiedade, os moradores já podem comemorar mais esta
conquista através do distrital.
O deputado Brunelli apóia os
moradores desde o seu primeiro
mandato parlamentar em 2003,
ele tem sempre lutado na CLDF
para levar obras de melhoria
para a comunidade do Areal.
Para o distrital, o
importante é garantir os
benefícios e buscar solução para
os problemas da população
como segurança pública, escola

Praça Pública, na Quadra 205,
em Águas Claras
Os moradores de Águas Claras receberam no final do ano de 2007, uma
importante obra que levou à comunidade uma melhoria na qualidade de vida
das pessoas. Através do trabalho do deputado Brunelli, foi possível a construção
da praça pública na Quadra 205.
A obra já foi finalizada e oferece à comunidade local alguns
instrumentos de lazer, tais como:
anfiteatro, um espaço para atividades
culturais, fonte luminosa e um jardim.
Depois de ouvir as reivindicações
dos moradores, o distrital apresentou e
aprovou indicação, no plenário da Câmara
Legislativa, além de emenda ao
Orçamento do Governo do Distrito
Federal, que garantiu os recursos

Construção de Praça Pública no Areal (quadras 06/08)
Os moradores do Areal foram beneficiados,
recentemente, com obras que trouxeram melhorias
importantes para a cidade. Graças ao trabalho do deputado
Brunelli junto com as lideranças comunitárias foi possível a
construção de uma Praça Pública na Quadra 6/8, no Areal.
A obra já foi entregue a comunidade local. Essa

benfeitoria foi mais uma conquista do distrital, em favor dos
moradores do Areal. Desde 2003, em seu primeiro mandato
parlamentar, Brunelli defende os legítimos interesses de quem reside
no local.
A Praça foi concluída, mas ainda não possui iluminação
pública. Contudo, o distrital já encaminhou pedido para a CEB

MORADORES DESTACAM TRABALHO DE BRUNELLI
Andréa Maria,
moradora da chácara 112, quadra 04

Paula Maria,
moradora da Arniqueira

Nos meses de junho a julho de 2004 sofri com
medo de perder a minha casa que comprei com tanto
sacrifício. Nesta época fomos notificados que nossa
casa seria derrubada. Pela manhã chegaram
caminhões, tratores e policiais trataram a nós,
moradores, como se fossemos marginais.
De repente, aparece o deputado Brunelli na
frente do trator, arriscando a própria vida para
defender os moradores. Eu agradeço a Deus por ter
enviado o deputado naquele momento. Se hoje temos
essa moradia foi graças a Deus e ao trabalho do

Em 2003, no mês de junho, nós,
moradores da chácara 112 fomos notificados
que seríamos despejados de nossas casas e foi
um desespero. Uma comissão de moradores
decidiu procurar ajuda no gabinete do
Deputado Brunelli, tendo o mesmo atendido a
comissão e nos confortando que nós não
iríamos ficar sem nossas moradias.
Naquela
época, cerca de doze famílias moravam na área
sem água potável e sem asfalto, e com todo o
trabalho do deputado Brunelli conseguimos

Maria do Socorro B. de Castro,
moradora da QS 14, casada
com 3 filhos
Só tenho que agradecer o apoio
do Deputado Brunelli, que me ajudou e
impediu que o Siv Solo derrubasse
minha casa. Hoje tenho tranqüilidade,
pois temos um deputado que ouve a
comunidade e luta por ela. E continuará
lutando até que todos os moradores
estejam com seus lotes e com suas
escrituras em mãos.
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Água Potável em Arniqueira trouxe bem-estar para moradores
Depois de vários anos de luta junto ao Governo do Distrito Federal
(GDF), atendendo às reivindicações das lideranças comunitárias do Setor de
Chácaras em Arniqueira, o deputado Brunelli aprovou a indicação nº
4870/2006, na Câmara Legislativa, pedindo que a CAESB fizesse o projeto e
instalasse o sistema de água potável na cidade.
Até conseguir a execução do projeto, o distrital e os representantes
dos moradores enfrentaram incompreensão e até descaso das autoridades.
Mas, Brunelli e a população conseguiram superar os obstáculos e levaram
essa benfeitoria para toda a comunidade.
Vida melhor
A obra proporcionou melhoria na vida das pessoas. Um exemplo

disso foi a prevenção de
doenças causadas pela ausência
do sistema de água potável,
conforme os dados da
Secretaria de Saúde puderam
comprovar.O sistema regular de
água potável era uma antiga
reivindicação dos moradores.
Desde 2003, quando
assumiu seu mandato como
deputado distrital na Câmara
Legislativa, Brunelli apresentou

Pavimentação asfáltica e meios fios chegam, finalmente, a Sucupira
O deputado Brunelli faz a justiça social, coloca em
prática seu trabalho e tem lutado por uma melhor
qualidade de vida para todos que moram no Condomínio
Sucupira. São melhorias que trazem mais infra-estrutura e
melhor atendimento à população, sobre tudo os de baixa
renda.
Em várias reuniões com os líderes comunitários, o
distrital ouviu as principais reivindicações dos moradores:
pavimentação asfáltica e mais segurança no local. Brunelli
assumiu o compromisso de lutar por aquela comunidade e
fez indicações na Câmara Legislativa para levar obras de

infra-estrutura para Sucupira.
Através do seu trabalho, o deputado Brunelli
conseguiu atender ao pedido da população e junto com
o GDF foi possível levar o asfalto e a colocação de
meios-fios no Condomínio. A chegada do asfalto
propiciou mais conforto para a população transitar pelo
local sem sofrer com a poeira e com a lama.
Dentre os projetos e ações que estão sendo feitos
em todo o Distrito Federal pelo deputado Brunelli, a
intenção é progredir ainda mais e que a população se
sinta satisfeita, priorizando o bem-estar para todos os

Alinhamento da rede de energia elétrica traz segurança para a população
Com o seu trabalho em vários condomínios
do Distrito Federal, o deputado Brunelli tem
sempre buscado soluções para os moradores de
baixa renda.
O objetivo do distrital é ver a população
satisfeita com seu trabalho, dando prioridade ao
bem-estar para todos os moradores de
condomínios que acreditam no progresso da
cidade.
Conhecedor das necessidades dos

moradores de Sucupira, Brunelli tem trabalhado intensamente em favor
desta comunidade. O distrital encaminhou ofícios a CEB pedindo o
alinhamento da rede elétrica do condomínio que passava sob as casas.
Através do empenho do distrital, em conjunto com os líderes
comunitários de Sucupira, a CEB atendeu o pedido e fez o alinhamento da
rede de alta tensão levando mais segurança a população. Antes a linha de
transmissão de energia, de alta tensão, passava acima dos telhados das
casas, trazendo insegurança e medo aos moradores.
A comunidade deposita toda a confiança no deputado Brunelli, pois
sabem dos projetos que estão beneficiando os condomínios e que com

Brunelli atende apelo da comunidade e asfalto chega ao
setor de chácaras de Arniqueira
Graças ao árduo trabalho do deputado Brunelli junto com a
liderança comunitária do setor de chácaras da Arniqueira, uma importante
obra de infra-estrutura foi realizada no local.Trata- se da pavimentação
asfáltica das principais ruas do setor.
Para que essa obra se tornasse realidade, o distrital apresentou e
aprovou indicação na Câmara Legislativa, além de emenda sua ao
Orçamento do Governo do Distrito Federal, garantindo os recursos
financeiros para a obra.
Trânsito melhor

O asfalto das ruas tem
grande importância. Levou aos
moradores mais segurança para
o trânsito no local, além de mais
qualidade de vida para a
comunidade.
Para Brunelli, é uma
satisfação poder fazer algo em
favor dos moradores do Setor de
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BRUNELLI EM FAVOR DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO II
Rede de Esgoto e Águas Pluviais

Rede de Energia

Pensando na melhoria de
vida dos moradores das
quadras QS 14, 16 e 18 do
Riacho Fundo II, o deputado
Brunelli aprovou indicações
e emendas no Orçamento do
Governo do Distrito Federal
(GDF), liberando recursos
para as novas instalações das
redes de esgoto e águas
pluviais. Os moradores e os
líderes comunitários, já podem comemorar essas importantes obras no
Riacho Fundo II.
Com essas instalações os moradores do local terão água potável em
suas casas e rede de esgoto nas ruas, garantindo assim uma vida mais
saudável para a população. O distrital foi eleito, por duas vezes, segundo
levantamento da 3ª Secretaria da CLDF, o mais atuante da Câmara
Legislativa por sempre apresentar projetos, indicações e requerimentos, em
favor dos mais diversos setores da Capital Federal.
O destaque é a luta em favor das pessoas de menor poder aquisitivo,
dos servidores públicos, dos moradores em condomínios, dos micros e
pequenos empresários, dentre outros segmentos sociais e econômicos de

Em razão do
trabalho do deputado
Brunelli na Câmara
Legislativa está sendo
possível levar importantes
melhorias para a
população. É o caso, por
exemplo, da instalação da
rede de energia elétrica
nas quadras QS 14, 16 e 18,
do Riacho Fundo II. O
distrital tem lutado em
favor dos condomínios do Distrito Federal levando obras de infra-estrutura e
garantindo bem- estar à comunidade.
Uma grande vitória foi conquistada através do esforço do distrital na
Câmara Legislativa: os moradores do Riacho Fundo II foram beneficiados
com a instalação da rede de energia, uma antiga reivindicação dos que ali
residem.
Brunelli conseguiu, a partir de negociações com a Companhia
Energética de Brasília (CEB), levar iluminação pública para o local e logo os
moradores vão poder contar com um condomínio iluminado. A iluminação
no Riacho Fundo II é um dos vários benefícios que o distrital luta junto com a

Linha de Ônibus e telefone público
A comunidade das quadras QS 14, 16 e 18, no Riacho
Fundo II, receberam atenção especial do deputado Brunelli.
Ali foram feitas melhorias, graças ao trabalho do distrital na
Câmara Legislativa. Brunelli tem trabalhado junto com as
lideranças comunitárias para levar melhorias ao local. E graças a
essa união foi possível a implantação de telefone público no
setor.
Brunelli fez indicação no Plenário da CLDF, sugerindo à
empresa Brasil Telecom, a colocação de rede telefônica nas
quadras QS 14, 16 e 18. Através do seu empenho em favor

desta comunidade, o distrital conseguiu que a empresa fizesse a
implantação de telefone público no local.
Transporte público
Outro beneficio que a população conseguiu por meio
do deputado Brunelli, em conjunto com a Secretaria de
Transportes, foi a implantação de linhas de transporte
público, que era uma antiga reivindicação dos moradores.
Os habitantes desta região esperam que o distrital
continue dando atenção especial ao setor. Eles confiam no
deputado Brunelli devido a sua dedicação, trabalho e esforço

Construída Quadra Poliesportiva

EXPEDIENTE

O distrital Brunelli, desde o
seu primeiro mandato parlamentar,
em 2003, tem lutado em favor dos
moradores de baixa renda do Distrito
Federal. Através de indicações de sua
autoria apresentada na Câmara
Legislativa foi possível levar obras de
infra-estrutura para a comunidade
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das quadras QS 14, 16 e 18 do Riacho Fundo II.
O distrital apresentou e aprovou na CLDF indicação para a
construção de uma quadra poliesportiva no setor. E graças ao esforço do
deputado Brunelli foi possível levar essa melhoria para a comunidade.
Agora os moradores do local já têm um lugar adequado para praticar
esportes com segurança e tranqüilidade. A construção da quadra de
esportes tem como prioridade melhorar a prática de atividades esportivas,
principalmente, entre os jovens. De modo a ocupar o tempo deles com
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