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Os moradores de Taguatinga, Sobradinho, Guará e Ceilândia,
em breve, terão várias praças e estacionamentos públicos
construídos, ampliados e recuperados As obras, a serem realizadas
ao longo dos próximos sete meses, serão realizadas graças às
gestões do deputado Brunelli.
Brunelli conseguiu com o governador Joaquim Roriz a
liberação dos recursos financeiros previstos nas emendas por ele
apresentadas e aprovadas pela Câmara Legislativa referentes ao
Orçamento do GDF de 2005.
Em Taguatinga Sul, por exemplo, esclarece o deputado
Brunelli, as obras de recuperação das praças devem começar nas
próximas semanas, atendendo aos moradores das praças das
Q.S.F.s 02 a 10.
Entre a C.S.D 06 e as Q.S.Ds 45 a 55, também em Taguatinga
Sul, haverá a reurbanização do local, pois os moradores dali sofrem
com a poeira, na seca, e com a lama, no período das chuvas.
Na Ceilândia as obras acontecerão na Q.N.M 29, Módulo E. Já
em Sobradinho está prevista a construção de um estacionamento em
frente à Área Especial 32, da quadra 14.
No Guará será construído um estacionamento em frente à
Igreja Batista Filadélfia e outro na Área Especial da QE 04, entre os
Blocos B e C.
A construção e recuperação dessas praças e
estacionamentos é uma antiga reivindicação dos moradores. É o
caso, por exemplo, do marceneiro José Antônio da Silva, morador da
Q.S.F 09 já há 25 anos. "Graças ao deputado Brunelli a comunidade
desta área poderá usufruir, nos próximos meses, de mais lazer e
conforto", assinala.
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