
4

Regularização das Igrejas:

Vitória em favor do povo de

Deus com a participação

direta do dep. Brunelli

Meses após a aprovação do projeto de lei que 
regulariza os terrenos ocupados por igrejas e entidades 
de assistência social no Distrito Federal, a lei foi 
sancionada pelo governador em ato publicado no Diário 
Oficial do DF, no dia 16 de junho. Com aprovação da Lei 
Complementar 806/2009, mais de mil igrejas no Distrito 
Federal terão seus terrenos regularizados. 

O deputado Brunelli tem trabalhado intensamente 
em favor da comunidade evangélica. O distrital sempre 
defendeu os legítimos interesses do povo de Deus na 
Câmara Legislativa. 

Com a regularização dos terrenos das igrejas não 
poderia ser diferente, o distrital sempre esteve à frente 
desse projeto, lutando e batalhando para defender os 
interesses dos evangélicos no Distrito Federal. 

Foi iniciativa de Brunelli, por exemplo, a criação em 
2004 da Comissão Especial das Igrejas, embrião que se 
transformou na lei que regularizou os terrenos dos 

igrejas e também entidades sociais sem fins lucrativos. templos religiosos. 
Para o deputado Brunelli, essa foi uma grande Essa lei é de importância fundamental para os 

conquista, e, com a lei em vigor, será possível garantir os templos religiosos porque vai regulamentar e deixar em 
interesses do povo evangélico e a propagação da situação legal os terrenos onde foram construídas 

Iniciativa Pionera

Emenda de Brunelli ao PDOT

garante regularização do

núcleo habitacional Sucupira

Depois de quase sete como dezenas de outros 
anos de lutas junto com as condomínios rurais  e  
lideranças comunitárias de urbanos da cidade.
Sucupira e Arniqueiras, o A  r e g u l a r i z a ç ã o  
deputado Brunelli e a fundiária desse núcleo 
população dessas duas habitacional lembra o 
c idades tem muito a  distrital, é uma vitória 
comemorar: com o novo decisiva porque tira da 
Plano de Ordenamento marginalidade milhares de 
Territorial  (PDOT ),  do pessoas. Esses núcleos 
Distrito Federal, aprovado habitacionais poderão, a 
em dezembro do ano partir de agora, receber 
passado pela Câmara melhorias como asfalto, 
Legislativa, essa localidade esgoto, rede de água 
será regularizada, assim pluvial, energia elétrica e 

Asfalto

beneficia

moradores

da QS 14

O deputado Brunelli faz a justiça social e assumiu o compromisso de lutar por aquela 
coloca em prática seu trabalho. Ele tem lutado comunidade e fez indicações na Câmara 
por uma melhor qualidade de vida para todos Legislativa para levar obras de infra-estrutura 
que moram no Condomínio Sucupira. São para Sucupira. 
melhorias que trazem mais infra-estrutura e Através do seu trabalho, o deputado 
melhor atendimento à população, sobre tudo Brunelli conseguiu atender ao pedido da 
a população de baixa renda. população e junto com o GDF foi possível 

Em várias reuniões com os líderes levar o asfalto e a colocação de meios-fios no 
comunitários, o distrital ouviu as principais Condomínio. A chegada do asfalto propiciou 
reivindicações dos moradores: pavimentação mais conforto para a população transitar pelo 
asfáltica e mais segurança no local. Brunelli local sem sofrer com a poeira e com a lama. 

Candangolândia

Brunelli solicita ao GDF atenção

com os moradores da Vila Sossego 

Desde o seu primeiro mandato parlamentar em 2003, o 
distrital Brunelli tem se preocupado com os menos favorecidos 
do Distrito Federal.  O deputado sempre olhou com atenção 
para essa classe. 

O deputado Brunelli visitou o local e conversou com os 
moradores, que pediram apoio do distrital. Então, Brunelli 
solicitou ao GDF, uma definição dos moradores da Vila Sossego, 
que residem próximo a uma área de Proteção Ambiental.

O deputado Brunelli defende a legalidade, mas acha que as 
pessoas não podem ser retiradas do local e serem colocadas em 
qualquer lugar. Em sua solicitação, o distrital pediu ao 
governador para não colocar os moradores em um local distante 
de onde estão morando atualmente e em um local adequado 

Construção das

Praças da Bíblia

Através do trabalho do  deputado Brunelli foi 
possível a  construção de várias praças em  cidades 
do Distrito Federal.  As praças são conhecidas  
como Praça da Bíblia, e, estão  localizadas no P 
Norte, em Brazlândia, Candangolândia entre outras 
cidades.  Além de ser um local para divulgar a  
palavra do Senhor Jesus, o local serve também para 
a realização de eventos culturais e sociais, 
atendendo toda a  população da área. Com as 
Praças foi possível oferecer lazer e cultura para as 
pessoas,  além de melhorar a segurança do cidadão.

Riacho

Fundo II

QS's 1, 5

e 7A

QS's 14,

16 e 18

A cidade do Riacho Fundo II, também, vai ser para as QS's 1, 5 e 7 A;  QS's 14, 16 e 18 . 
regularizada. O local está incluído no Plano Nas QS's 14, 16 e 18 o distrital por várias vezes 
Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT). entrou em frente aos tratores para evitar as 

A inclusão do Riacho Fundo II no PDOT foi de derrubas das casas no setor, garantindo aos 
iniciativa do deputado Brunelli, que tem moradores o direito da moradia. 
trabalhado em favor dos moradores desta Trabalhando em favor dos moradores dos 
cidade. condomínios o deputado Brunelli encaminhou o 

Pensando na melhoria da qualidade de vida cadastro dos moradores para a Secretaria de 
da comunidade do Riacho Fundo II, o distrital fez Habitação do Distrito Federal para serem 
várias indicações no Plenário da Câmara incluídos na regularização. 
Legislativa e incluiu no Orçamento do Governo O trabalho do deputado Brunelli na Câmara 
do Distrito Federal, emendas liberando recursos Legislativa é representar e lutar em favor das 
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Brunelli luta por melhores condições no Setor de Chácaras Lúcio Costa
O deputado Brunelli um dos mais atuantes da Câmara Legislativa, tem 

lutado desde o seu primeiro mandato parlamentar, em 2003, pela regularização 
dos condomínios de baixa renda do Distrito Federal.  

O distrital conseguiu incluir o Setor de Chácaras das Margens da Cabeceira 
do Córrego do Guará (Lúcio Costa) no PDOT, para a regularização. No setor 
reside cerca de 900 (novecentas) pessoas há mais de 30 anos e ainda não 
possuem suas escrituras públicas. 

Por meio do trabalho do deputado Brunelli foi possível derrubar o art. 37 da 
Lei Complementar nº 803/2009, que não incluía o setor no PDOT. A partir da 
nova lei, as chácaras com 20 mil metros, também serão contempladas na 
regularização do setor. 

O deputado Brunelli entende que os moradores do Setor de Chácaras Lúcio 
Costa, precisam receber do poder público, atenção prioritária capaz de conter a 

Polo de Modas é

regularizado
O deputado Brunelli  sempre atento nas 

regularizações no Distrito Federal pediu para ser 
incluído no Plano Diretor de Ordenamento Territorial 
(PDOT), o Polo de Modas do Guará II, em que a maioria 
dos edifícios se encontrava em situação irregular. 

O Polo de Modas não estava incluso no PDOT. 
Preocupado com isso, os líderes do setor procuraram o 
deputado Brunelli pedindo ajuda para que o setor 
fosse incluído no PDOT. O distrital com toda a sua luta 
conseguiu no plenário da Câmara Legislativa, a 
inclusão do Polo de Modas no PDOT derrubando o veto 
do GDF.

Com a nova lei, que foi sancionada pelo 
governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, 
edifícios com até quatro pavimentos deverão ser 
regularizados. Para Brunelli, a aprovação do PDOT 
representa um avanço para os moradores do DF e vai 
beneficiar diretamente a maioria dos moradores do 

Estacionamento

Público

chega à

CLN 05

Guará

Riacho Fundo I
O crescimento do número de veículos se da construção do estacionamento na CLN 

automotores e, em conseqüência, o déficit de 05. A obra só foi possível, graças ao empenho 
vagas para estacionamento de veículos, do deputado distrital Brunelli. 
tumultuou a vida das pessoas na CLN 05. A obra foi uma reivindicação dos 

Pensando na melhoria na qualidade de moradores. Brunelli apresentou emendas ao 
vida das pessoas, mais uma obra em beneficio Orçamento do Governo do Distrito Federal 
a população do Riacho Fundo I foi feita. Trata- (GDF), que garantiram a inclusão do projeto 

Escola Classe 1 é reformada, através do trabalho do deputado Brunelli
No Riacho Fundo I, o deputado 

Brunelli tem lutado para levar obras 
de benfeitorias para o local. E por 
meio do trabalho do distrital foi 
possível implantar algumas obras 
como malha asfáltica, meio-fios, 
estacionamentos, os moradores já 
desfrutam destas obras. 

O distrital também fez indicação 
para a reconstrução do prédio da 
Escola Classe 1. Com essa reforma, 
os alunos agora contam com um 
lugar adequado, com mais conforto 
e segurança.  As melhorias,  
executadas só aconteceram devido 
ao empenho pessoal do deputado 
Brunelli, após ouvir as reclamações 
dos moradores que moram no local. 

Para o distrital, o importante é 
garantir os benefícios e buscar 
solução para os problemas da 

Pavimentação asfáltica e meios fios finalmente chegam a Sucupira 

O deputado Brunelli faz a justiça mais segurança no local. Brunelli 
social e coloca em prática seu trabalho. assumiu o compromisso de lutar por 
Ele tem lutado por uma melhor aquela comunidade e fez indicações 
qualidade de vida para todos que na Câmara Legislativa para levar obras 
moram no Condomínio Sucupira. São de infra-estrutura para Sucupira. 
melhorias que trazem mais infra- Através do seu trabalho, o 
estrutura e melhor atendimento à deputado Brunelli conseguiu atender 
população, sobre tudo a população de ao pedido da população e junto com o 
baixa renda. GDF foi possível levar o asfalto e a 

Em várias reuniões com os líderes c o l o c a ç ã o  d e  m e i o s - f i o s  n o  
comunitários, o distrital ouviu as Condomínio. A chegada do asfalto 
p r i n c i p a i s  r e i v i n d i c a ç õ e s  d o s  propiciou mais conforto para a 
moradores: pavimentação asfáltica e população transitar pelo local sem 

Riacho Fundo II

Rede de Esgoto e

Águas Pluviais

Riacho Fundo II

Pensando na melhoria de vida 
dos moradores das quadras QS 14, 
16 e 18 do Riacho Fundo II, o 
deputado Brunell i  aprovou 
i n d i c a ç õ e s  e  e m e n d a s  n o  
Orçamento do Governo do 
Distrito Federal (GDF), liberando 
recursos para as novas instalações 
das redes de água e águas 
pluviais. Os moradores e os líderes 
c o m u n i t á r i o s  j á  p o d e m  
comemorar essas importantes 
obras no Riacho Fundo II.

Com essas instalações os 
moradores do local terão a água 
potável em suas casas e rede de 
esgoto nas ruas, garantindo uma 
vida mais saudável para a 

Estacionamentos nas Igrejas
Por meio do trabalho do construção de estacionamentos 

deputado Brunelli foi possível a em frente de várias igrejas no 
construção de vários estaciona- Guará, entre elas a Igreja de Deus e 
mentos em frente às igrejas do a Igreja Batista Filadélfia.  Resultado 
Guará. prático:  mais uma obra em 

Pensando no bem estar dos benefício da comu-nidade do 
fiéis, o deputado Brunelli se Guará foi concluída. E isso só foi 
empenhou para que a 
c o n s t r u ç ã o  d o s  
e s t a c i o n a m e n t o s  
fosse feita com certa 
urgência. O distrital 
encaminhou ofício ao 
Secretário de Obras, 
que logo atendeu a 
solicitação feita pelo 
deputado Brunelli. 

A s s i m ,  o  G D F  
p r o v i - d e n c i o u  a  

Rede de Energia Riacho Fundo II

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


