
 A população de Taguatinga continua recebendo 
melhorias em conseqüência do trabalho do deputado 
Brunelli. Depois de várias obras feitas na cidade, o 
distrital continua lutando por melhorias na cidade e cada 
dia obras novas estão sendo realizadas por meio de 
indicações do distrital na Câmara Legislativa. Em razão 
das ações do distrital, mais de 11 praças e 
estacionamentos foram construídos ou reformados em 
Taguatinga.
     Quadras da QNA, em Taguatinga, estavam precisando 
de obras de infra-estrutura. O deputado Brunelli, sempre 
atento a esses problemas, apresentou na Câmara 
Legislativa, indicações ao Governo do Distrito Federal e 
ao Secretário de Obras, solicitando o recapeamento 
asfáltico nas QNAs. Agora, com o asfalto novo, houve 
melhora na qualidade de vida da população.  

Águas Pluviais
           

Pensando na melhoria de vida dos moradores 
da QNA, em Taguatinga, o deputado Brunelli também 
aprovou, no plenário da Câmara Legislativa, indicações e 
emendas ao Orçamento do Governo do Distrito Federal 
(GDF), liberando recursos financeiros para as novas galerias para o escoamento de águas pluviais 
(boca de lobo). 
      A obra de benfeitoria está sendo feita em várias quadras da QNA. Assim, será possível a captação 
da água da chuva evitando o alagamento das ruas. 
     O deputado Brunelli está preocupado ainda com a segurança pública em Taguatinga. Ele fez vários 
pronunciamentos, no plenário da CLDF, alertando o GDF para o crescimento dos índices de violência 
urbana, dos assaltos à mão armada e o roubo seguido de morte, em especial nas áreas residenciais da 
cidade.  
     Dentre as ações que estão sendo desenvolvidas em todo o Distrito Federal pelo deputado Brunelli, 
o princípio básico é fazer com que a população se sinta cada vez mais satisfeita, mais segura, com 
prioridade para o bem estar de todos que acreditam no seu trabalho e numa cidade mais fraterna e 
cristã.

É o dep.Brunelli trabalhando em favor dos moradores de Taguatinga.

Brunelli acelera ações em favor da
população de Taguatinga
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