
O deputado Brunelli tem trabalhado muito em 

favor da população de Ceilândia. Desde o seu 

primeiro mandato, em 2003, o distrital tem lutado 

pela comunidade desta cidade.

Brunelli tem batalhado por melhorias e mais 

qualidade de vida para os moradores desta cidade.  

Em conseqüência das ações do distrital, a partir de 

indicações feitas no Plenário da Câmara Legislativa, 

que várias obras foram realizadas em Ceilândia. 

Conheça algumas obras executadas que o 

distrital Brunelli lutou e conseguiu junto ao Governo 

do Distrito Federal (GDF): 

- Reforma de quadras de esportes

- Estacionamentos 

- Calçamento

- Troca de paradas de ônibus 

- Duplicação de avenida

- Praça da Bíblia

Conheça mais detalhes nas páginas seguintes.

Através de indicações do deputado Brunelli na Câmara Legislativa, junto 

com as lideranças comunitárias de Ceilândia foi possível reformar e construir 

quadras de esportes na cidade. 

A comunidade local, já pode comemorar essas benfeitorias graças ao 

trabalho do distrital, que vê nas atividades de lazer uma forma de inclusão 

social na sociedade. 

O deputado Brunelli continua sua luta junto ao GDF, para levar obras 

de benfeitorias para a comunidade de Ceilândia. E sempre que possível 
reformar e construir quadras de esportes na cidade. 

Quadras de esportes traz lazer para a comunidadeQuadras de esportes traz lazer para a comunidade

Distrital atende reivindicações da populaçãoDistrital atende reivindicações da população

Distrital luta em favor dos moradores de Ceilândia 

Nós podemos porque
acreditamos em Deus!



Algumas quadras da Ceilândia estavam precisando 
de obras de infra-estrutura como as entre quadras do P-
Norte. 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 entre quadras 
do setor P-Norte. 

Os motoristas enfrentavam dificuldades de 
transitar no local, o asfalto estava cheio de buracos, 
provocando acidentes e prejudicando a todos.

A obra está em andamento, e em breve a 
comunidade do setor será beneficiada com mais uma 
obra de infra-estrutura executada por meio do trabalho 
do deputado Brunelli, o defensor da população da 
Ceilândia.

Operação Tapa Buraco no P-Norte Distrital luta e consegue troca de
paradas de ônibus no P Norte

Em razão do empenho do deputado Brunelli e das 
lideranças comunitárias do P- Norte, em Ceilândia,  foi 
possível concretizar obras e levar benfeitorias para a 
região. Uma antiga reivindicação dos moradores era a 
troca das paradas de ônibus nas avenidas P1 e P2 no setor 
P Norte.

O deputado Brunelli, preocupado com essa 
situação, aprovou no plenário da Câmara Legislativa, 
indicação pedindo ao Secretário de Transporte do Distrito 
Federal, para fazer esta troca. 

Com o seu trabalho, o distrital conseguiu esse 
beneficio para aquela população. A obra está em 
andamento e em breve a comunidade vai poder desfrutar 
de mais esta benfeitoria na região. 

Brunelli atende mais uma reivindicação dos moradores da Ceilândia
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A comunidade da EQNM 08/10 que já estava 
cansada de sofrer com a poeira, poluição e lama nos 
períodos chuvosos,  procurou o deputado Brunelli para 
pedir que ele intermediasse, para resolver o problema da 
comunidade. 

Pensando no bem-estar daquela comunidade, 
Brunelli logo se empenhou para acabar com aquela 
situação deplorável. O distrital fez a indicação nº 
1388/2007 na Câmara Legislativa e encaminhou ao 
Secretário de Estado de Obras do Distrito Federal, que 

logo acatou o pedido feito pelo deputado.
Assim, o GDF providenciou a construção de um 

estacionamento público nas imediações da Igreja 
Assembléia de Deus. Resultado prático: mais uma obra em 
benefício da comunidade da Ceilândia foi concluída. E 
isso só foi possível graças ao empenho do deputado 
Brunelli.   

São vários os projetos e obras de responsabilidade 
do distrital que estão melhorando a qualidade de vida dos 
moradores da Ceilândia.

         Novo estacionamento EQNM 08/10

A população da QNN 39, na 
Ceilândia Norte, foi beneficiada com a 
construção de uma praça pública. A 
construção da praça se deve a uma 
ação do deputado Brunelli junto com a 
liderança comunitária do setor. 

A praça era uma antiga 
reivindicação dos moradores do local, 
que não tinha um lugar adequado 
para prática de lazer e atividades 
físicas. 

A realização desta obra de 
benfeitoria na QNN 39, só foi possível graças ao esforço 

do deputado Brunelli na Câmara 
Legislativa, que incluiu emenda ao 
orçamento do Governo do Distrito 
Federal (GDF), garantindo assim 
recursos financeiros para a construção 
desta importante obra. 

A praça foi entregue a comunidade 
local toda equipada com parque para 
as crianças brincarem, área de 
treinamento de exercícios físicos e com 
grama plantada. O deputado Brunelli 
junto com os lideres comunitários de 

Ceilândia, luta por mais melhorias para a cidade.



Em conseqüência 
de seu trabalho, na 
Câmara Legislativa, o 
deputado Brunelli tem 
apresentado indicações 
no Plenário da Câmara 
Legislativa, beneficiando 
a  comunidade de  
Ceilândia. O distrital 
desde o seu primeiro 

mandato, em 2003, tem lutado intensamente na defesa dos 
direitos desta comunidade. 

O distrital atendeu mais uma reivindicação dos 
moradores do Setor O, em Ceilândia.  É que a comunidade 
reivindicava há mais de dez anos a duplicação da avenida da 
expansão do Setor O. E também a restauração do asfalto da 
avenida central da Expansão do Setor O e das QNOs 16, 17, 
18, 19 e 20. 

Com muita luta foi possível garantir melhoria à população 
da cidade. A obra está em andamento, e logo, a população vai 
poder desfrutar dessa obra de infra estrutura que vai desafogar o 
trânsito no local.

Duplicação e Restauração da Avenida
Central no Setor O 

b e n e f í c i o  d o s  
moradores da Ceilândia 
foram concluídas, como 
a  c o n s t r u ç ã o  d e  
estacionamentos e a 
urbanização na avenida 
pr incipal  na entre 
quadra da QNM 01 e 
QNN 02 na Ceilândia 
Sul. 
 Esta obra era uma antiga reivindicação dos 
comerciantes e dos moradores do local, e, graças ao 
deputado Brunelli foi possível a realização destas 
benfeitorias.

O distrital Brunelli apresentou emenda ao Orçamento do 
GDF, garantindo assim a execução da obra. Esse tipo de benefício 
tem sido uma das marcas do deputado, sempre a partir de 
encontros e debates com lideranças comunitárias.

Essas benfeitorias melhoraram a auto-estima dos 
empresários, além de dar qualidade de vida aos moradores 
melhorando o fluxo de trânsito e dando mais segurança às pessoas 
que por ali transitam.

Mais obras em 

Estacionamento e Urbanização 
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Praça da Bíblia trouxe lazer, cultura e bênçãos para o povo

Uma antiga reivindicação 
dos moradores do P-Norte 
era a construção de uma 
Praça na EQNP 19. 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.

Antes da inauguração da Praça da Bíblia, o local era 
sujo, com matagal, não tinha iluminação pública e com isso 
oferecia risco para a comunidade.  Ou seja, com a 
construção da Praça foi possível trazer lazer e cultura para 
as pessoas, além de melhorar a segurança do cidadão.

Lei é vitória de toda comunidade
E, graças ao trabalho do deputado Brunelli, foi 

aprovada a lei n.º4047/2007 no plenário na Câmara 
Legislativa, norma que garantiu a construção da praça que 
passou a se chamar Praça da Bíblia e trouxe bênçãos para 
todos os cidadãos.

Com a construção da praça, a comunidade 
evangélica do local comemora anualmente, no mês de maio, 
a Grande Marcha para Jesus e a festa do  P-Norte para Cristo. 
O evento conta com a participação de várias igrejas, bandas 
do Distrito Federal e sempre tem a participação especial de 
algum cantor conhecido no Brasil. 

O distrital Brunelli, eleito por duas vezes o 
parlamentar mais atuante da CLDF, tem aprovado leis em 
favor do povo de Deus. Foi também o distrital mais votado 
em Ceilândia nas eleições de outubro de 2006.

Brunelli luta e consegue reforma de quadras de esportes na Ceilândia 

O deputado Brunelli prestigiou a comunidade 
de Ceilândia, com a indicação para a reforma da 
quadra poliesportiva na QNP 09. Graças ao trabalho da 
comunidade e do distrital, em 
breve a população vai poder 
desfrutar dessa obra. 

Os moradores da QNP 05, 
QNP 11, QNP 13 do P Norte e da 
EQNO 13/15, EQNO 19 no Setor 
“ O ” ,  t a m b é m ,  f o r a m  
pr i v i l eg iados ,  a t ravés  do  
deputado Brunelli. Além da 
reforma das quadras de esportes na Ceilândia o distrital, 

também fez indicação para a 
reforma do Ginásio Coberto na 
EQNO 19. 

O distrital atendeu mais uma 
reivindicação dos moradores em 
Ceilândia, desta vez da QNO 18/19, no 
Setor O, com a reforma da quadra 

coberta. A comunidade esperava por está benfeitoria 
há mais de 10 anos. O distrital sabe da importância 
do esporte na vida da comunidade daquele local 
e principalmente dos jovens, que agora podem 
ocupar parte do seu tempo praticando esporte 

num lugar seguro. 
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Novos estacionamentos construídos em Ceilândia 
Em reunião realizada com os líderes comunitários e 

pastores da Ceilândia, o deputado Brunelli e o administrador 
da cidade Leonardo Moraes, os problemas da comunidade 
foram debatidos.

Na ocasião foi firmado um compromisso para 
viabilizar a construção dos estacionamentos públicos em 
várias quadras da Ceilândia. O crescimento do número de 
veículos automotores e, em conseqüência, o déficit de vagas 
para estacionamento de veículos, tumultuou a vida das 
pessoas.
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Preocupado com essa situação, o distrital enviou 
ofícios para a Secretaria de Obras e Infra-estrutura do 
Distrito Federal pedindo a liberação de verbas, para que 
essas obras ficassem prontas o mais rápido possível.

Os moradores da EQNP 5/9; EQNP 11/15; EQNP 
15/19; EQNP 13/17 já podem comemorar esta obra de 
benfeitoria. Os moradores e estudantes da QNQ 02, 
também, foram favorecidos. Por meio do trabalho do 
distrital Brunelli foi possível a construção do 
estacionamento no Colégio 62.

Um sonho se 
realiza em Ceilândia. O 
deputado Brune l l i  
aprovou emenda ao 
Orçamento do Governo 
do Distrito Federal 
garantindo recursos 
para a construção do 
campo de futebol de 
grama sintética, na Expansão do Setor O, em Ceilândia. 

Em reunião com os lideres comunitários da cidade, o 
distrital Brunelli pôde atender as reivindicações da comunidade 
de Ceilândia.  Através da indicação do distrital está sendo 
instalado um campo de grama sintética na QNO 17.

Agora os moradores do local têm um lugar adequado 
para praticar esporte com segurança e tranqüilidade. A 
instalação do campo de grama sintética tem como prioridade 
melhorar a prática de atividades esportivas, principalmente, 
entre os jovens. De modo há ocupar o tempo deles com 
atividades físicas e esportivas. O deputado Brunelli sempre 
esteve trabalhando junto com os moradores de Ceilândia. 

Núcleo de Lazer e Esporte
beneficiará moradores do

EQNP 17/EQNO 16

O deputado Brunelli tem lutado, sem trégua, em favor da 
melhoria das condições de vida da população de Ceilândia. O 
distrital tem atendido várias das reivindicações dos moradores da 
cidade. Pensando no bem estar da população da cidade, o 
distrital fez indicação no Plenário da Câmara Legislativa para a 
construção de um Núcleo de Lazer e Esporte na EQNP 17/ 
EQNO 16. 

O núcleo de lazer vai beneficiar toda a comunidade como 
jovens, crianças, adultos e idosos. No local serão construídas 
quadras de esportes, parquinho, quadra de futebol de areia 
dentre outros benefícios. 

Brunelli tem se preocupado com o lazer na vida dos 
brasilienses, principalmente as pessoas de baixa renda. Esta obra 
de grande importância para o deputado Brunelli junto com o GDF. 

Em breve os moradores do local terão um lugar 
adequado para praticar esportes e ter um lazer com 
segurança e tranqüilidade. A construção do núcleo de lazer 
tem como prioridade melhorar a prática de atividades 
esportivas, principalmente, entre os jovens. De modo a 
ocupar o tempo deles com atividades físicas e esportivas. 

Comunidade ganha campo
sintético, por meio de

indicação do deputado Brunelli 

Moradores da QNP são beneficiados com Posto Policial

Uma das principais 
reivindicações dos moradores 
da QNP 11, no P Norte, era a 
falta de segurança nas ruas do 
setor, mas o problema está 
sendo solucionado com a 
instalação de um posto 
policial.

A medida foi adotada pelo deputado Brunelli em 
reunião com o Secretário de Segurança Pública do Distrito 
Federal para solucionar a falta de segurança que se encontrava 
no local.

Graças às indicações do deputado Brunelli na Câmara 
Legislativa, entre elas a instalação do posto policial na QNP 11.  
O posto policial está em construção, e em breve, os moradores 
poderão transitar com mais segurança pela região.
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