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Melhorias para
Taguatinga Sul e Norte

Emendas ao orçamento do Governo do 
Distrito Federal (GDF), apresentadas pelo deputado 
Brunelli, irão permitir a revitalização e a recuperação 
de praças em treze quadras das QNFs, em Taguatinga 
Sul. As emendas de Brunelli prevêem a liberação, ao 
longo de 2005, de pelo menos R$ 1 milhão para 
garantir a realização das obras.

A recuperação das praças vai significar para a 
população de Taguatinga mais lazer e segurança.  
Além disso, em duas outras quadras, serão realizados 
os serviços de iluminaçãom de recuperação dos 
canais para o escoamento  das águas pluviais, além 
da construção de uma quadra de esportes na QSF 16.

Ao lado da recuperação das praças públicas 
de Taguatinga Sul, o deputado Brunelli apresentou 
ainda emendas para a construção de um 

estacionamento na avenida principal da Área Especial 
Nº 01, na Q.S.F., num total de 800 metros quadrados, 
incluindo passeios públicos e meios fios, além de 
iluminação pública. Os recursos estão estimados em 
R$ 30 mil.

Já na Expansão do Setor de Oficinas "H" 
Norte, em Taguatinga, o deputado Brunelli está lutando 
junto ao GDF para a definição de 180 novos lotes 
destinados às atividades dos micros empresários. 
Brunelli propôs, ainda, na área residencial do Setor "H" 
Norte, a criação de uma área específica para a 
construção da futura sede própria da Associação dos 
Oficineiros.

Veja, no verso, em detalhes, as ações 
propostas por Brunelli para melhorar as condições de 
vida da população de Taguatinga:

REVITALIZAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

Obs. Nas QNFs 14 e 16 serão realizadas 
obras mais complexas como, por exemplo, 
iluminação pública e canais para o 
escoamento de águas pluviais (chuvas).
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