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DANIEL ARAÚJO

O deputado Brunelli, através de projetos de lei e indicações apresentadas ao 
plenário da Câmara Legislativa, vem trabalhando de maneira consistente em favor da 
população de Taguatinga. Dois projetos, especialmente, estão merecendo prioridade: a 
certeza de que o projeto Tagua Park, em Taguatinga Norte, não ficará apenas nas boas 
intenções e a garantia de que a terceira via de trânsito, no Pistão Sul, será concluída 
dentro dos prazos previstos.

Conheça, abaixo, outras ações do deputado Brunelli em favor dos moradores de 
Taguatinga:

Brunelli defende melhores condições de
 vida para a população de Taguatinga 

1. Por meio do Projeto Reluz, do Governo Federal, o deputado fez indicações à 
Câmara Legislativa e conseguiu a modernização do sistema de iluminação pública das 
quadras Q.S.F. 01 até a Q.S.F. 16, em Taguatinga Sul, incluindo também o setor C.S.G. 
A nova iluminação pública trouxe mais segurança para a população dessas 
localidades;
2. O deputado fez gestões junto aos órgãos da administração do GDF e conseguiu, 
em regime de emergência, uma Operação Tapa Buraco das vias públicas de 
Taguatinga Sul, pintura dos meios fios, além da poda de árvores;
3. Outra indicação do deputado, através de emenda ao Orçamento do GDF de 2005, 
garantindo recursos financeiros para a revitalização de diversas praças públicas de 
Taguatinga Sul. Por iniciativa do deputado Brunelli novas placas de sinalização foram 
colocadas nas Q.S.Fs, Q.S.Es e Q.S.Ds.
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