licitação. O investimento total nos dois
empreendimentos superou os R$ 210.000,00.
Emendas ao Orçamento
Depois de anos de
espera, os moradores das
duas localidades foram
beneficiados com as
melhorias em razão de o
deputado Brunelli ter
apresentado indicações e
emendas ao Orçamento do
Governo do Distrito Federal,
garantindo s recursos
financeiros necessários
para a execução dos dois
projetos.
As obras realizadas
nas duas praças foram as
seguintes: passeios
públicos, rampas, meios-fios, reforma da quadra de
esportes, fornecimento e plantio de grama, além da
construção de um parque infantil.

Praça da QNL 05/07 foi revitalizada e
entregue à população

A população de Taguatinga continua recebendo
melhorias graças à atuação do deputado distrital
Brunelli. Depois da reforma de 11 praças e
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estacionamentos, em Taguatinga
Sul, novas obras executadas,
agora em Taguatinga Norte, e estão
sendo entregues neste primeiro
trimestre de 2008.
Em Taguatinga Norte, por
exemplo, na QNL 05/07, a praça ali
existente foi totalmente
revitalizada. Esse projeto só foi
possível devido às indicações
aprovadas no plenário da Câmara
Legislativa e das emendas ao
orçamento do GDF, apresentadas
pelo deputado Brunelli.
A licitação desta obra
aconteceu no dia 19 de dezembro
de 2006. A empresa vencedora foi a
PH Engenharia Indústria e
Comércio Ltda. A demora
aconteceu devido à problemas
operacionais, mas as dificuldades
foram superadas e a população da
QNL 05/07 já está usufruindo do
benefício O investimento
total chegou a R$
276.494,00.
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A população de Taguatinga continua
recebendo melhorias graças à atuação do deputado
distrital Brunelli. Depois da reforma de 11 praças e
estacionamentos, no ano
passado, novas obras estão
sendo entregues agora no
primeiro trimestre de 2008.
É o caso, por
exemplo, da revitalização
das praças existentes nas
QSFs 13 e 15 , em
Taguatinga.a praça pública
e do estacionamento
existente naquelas duas
quadras, o que era uma
antiga reivindicação dos
moradores daquela área
residencial.
A licitação para a
execução das obras, realizada no dia 27 de julho do
ano passado. As obras foram realizadas pela
empresa Cidade Engenharia Ltda, vencedora da
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Praças nas QSFs 13 e 15, em Taguatinga Sul, foram
revitalizadas em razão de ações do deputado Brunelli
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Deputado

ATENÇÃO
MORADORES DE
TAGUATINGA:
Conheça aqui um pouco do que o
dep. Brunelli está fazendo por mais
segurança, saúde e educação do
povo dessa cidade.

Brunelli luta e consegue melhores condições de vida
e mais lazer para a população de Taguatinga
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, em especial, mereceram
atenção do distrital e hoje se tornaram
realidade:
o projeto Tagua Park, em
Taguatinga Norte, que não ficará apenas nas
boas intenções e a terceira via de trânsito, no
Pistão Sul, que desafogou o trânsito e deu
mais conforto e segurança aos motoristas e
pedestres.
Conheça, abaixo, outras ações do deputado
Brunelli em favor dos moradores 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.
Por iniciativa do deputado Brunelli novas
placas de sinalização foram colocadas nas
Q.S.Fs, Q.S.Es e Q.S.Ds.

Praça do Bicalho, em Taguatinga Centro, é reformada
A tradicional Praça do
Bicalho, no Centro de
Taguatinga, foi totalmente
revitalizada devido às
negociações mantidas pelo
deputado Brunelli junto ao
Governo do Distrito
Federal(GDF), por meio da
Secretaria de Obras.
Os moradores de
Taguatinga Centro receberam
com alegria a reconstrução da Praça do Bicalho,
especialmente porque o local estava totalmente

degradado e inviabilizado, em
completo estado de abandono.
Lembra o deputado Brunelli
que é sempre difícil e
complicado conseguir que o
GDF faça as melhorias a partir
de emendas ao Orçamento de
um distrital. Mas, nesse caso
específico, "houve sucesso na
empreitada e a população de
Taguatinga pode comemorar
mais uma obra de real valor e necessidade social",
conclui.
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Brunelli trabalha em favor da população de
Taguatinga Sul
O deputado distrital Brunelli tem sido um
grande batalhador pela população de Taguatinga.
Por meio de emendas ao Orçamento do GDF e de
indicações, aprovadas na Câmara Legislativa,
Brunelli tem atendido as várias reivindicações da
população, dando aos moradores mais segurança e
lazer, especialmente para crianças e jovens.
É o caso, por exemplo, da indicação feita por
ele à Secretaria de Infra-Estrutura e Obras que
permitiu a construção do calçadão existente nas
imediações da Estação do Metrô Frei Pio (setores
QSE e QSD), em Taguatinga Sul.
Quadras e estacionamentos
Outra importante melhoria, que teve a
participação decisiva do deputado Brunelli, foi a
construção do estacionamento
e de um "calçadão" nas
imediações do Centro de
Ensino Fundamental n.º10,
entre as QSE 05 e 07.
Foi, ainda, graças à
intervenção do deputado
Brunelli que o GDF promoveu a
reforma da quadra esportiva
existente entre as QSE 12 e 14,
situada em frente à Escola
Classe n.º 11.
Outra medida que vai
melhorar o atendimento à
população de Taguatinga Sul,
com atenção especial para os jovens, é a reforma da
Quadra de Esportes localizada entre as quadras 18 e
19, na QSE. Brunelli conseguiu, também, a
construção do estacionamento e o calçamento em
frente à Escola Classe 13, que fica em frente à QSF 05.

Todas essas reformas e melhorias, em
especial das quadras esportivas e estacionamentos,
somente foram possíveis porque o deputado Brunelli
apresentou, no plenário da Câmara Legislativa,
emendas ao Orçamento do GDF num valor total de
R$ 250 mil.
Melhoria no trânsito
Dentro dessa preocupação do deputado
Brunelli com o bem-estar da população, ele
apresentou emenda ao Orçamento do GDF, no valor
de R$ 1 milhão, para a construção de mais uma faixa
de rolamento, em cada um dos sentidos da DF-001
(Pistão Sul), além de um retorno de ligação entre a
Vila Dimas e a Vila Matias.
Foi ainda iniciativa do deputado Brunelli a
emenda que permitirá o
alargamento da pista
localizada entre as
QSFs 12, 14 e 16 e o
Parque Ecológico
"Boca da Mata".
É importante lembrar
que o deputado Brunelli
teve participação direta
na duplicação e
construção das vias
marginais no Pistão
Sul,
a partir de
emendas aprovadas ao
Orçamento do GDF. A
nova iluminação do Pistão Sul, inaugurada no ano
passado pelo GDF, também foi resultado dos
esforços do deputado Brunelli que apresentou
indicações e emendas alocando recursos financeiros
para a viabilização das obras.

Asfalto e sistema de escoamento de águas pluviais na CSG
e Avenida do Contorno trazem conforto aos moradores
Os moradores de Taguatinga Sul, mais uma
vez foram beneficiados com obras e melhorias
urbanas graças ao empenho do deputado Brunelli.
Desta vez foram executadas obras entre o Setor de
Oficinas, passando pela Avenida do Contorno, pela
CSG, e chegando até a “Fábrica da Coca-Cola”.
O GDF, após indicações e emendas ao
Orçamento feitas pelo distrital Brunelli, em 2006, tem
desenvolvido projetos e obras importantes,
longamente esperadas pela população.
Destacam-se a construção de galerias para
escoamento de águas pluviais (chuva),
terraplanagem, asfalto, além da colocação de meiosfios e a construção de um calçadão.

Cumprindo promessas
No mandato anterior entre 2003 e 2006,
Brunelli já havia contemplado a população de
Taguatinga Sul com uma série de melhorias. A mais
importante foi a reconstrução de dez praças e
estacionamentos nas QSDs. Essas praças e
estacionamentos estavam abandonados e sem
nenhum tipo de reforma há quarenta anos.
Para dona Efigênia, que reside na vizinhança
da Avenida do Contorno há 25 anos, asfalto, esgoto e
a construção do calçadão demonstram “que o
deputado Brunelli está cumprindo com as promessas
e tem apreço pelo povo de Taguatinga Sul”.

Novas praças de esportes nas QNL 13/ 15,
recuperação na QNL 16
Quem mora nas quadras QNLs 13/15 e 16,
em Taguatinga, recebeu mais uma melhoria
graças ao trabalho do deputado Brunelli. Trata-se
da construção de quadras poliesportivas nas
referidas quadras residenciais, atendendo a uma
antiga e aflita reivindicação da população local. No
caso específico da QNL 16 haverá a reforma da
quadra de esportes.
O deputado Brunelli destaca a importância
da execução de tais projetos porque os moradores
dessas localidades terão mais conforto, lazer e
também segurança. A melhoria na segurança vem
em conseqüência do novo sistema de iluminação
pública dessas praças, afastando a presença de
delinqüentes.

A licitação para a execução das obras teve
como vencedora a empresa irá investir um total de
R$ 247 mil. O distrital fez indicações e aprovou
emendas ao Orçamento do Governo do Distrito
Federal (GDF), de 2008, garantindo a viabilidade
do projeto.
Um parlamentar atuante
Em seu primeiro mandato, de janeiro de
2003 a dezembro de 2006, o distrital Brunelli já
havia sido o responsável pela execução de
dezenas de obras em Taguatinga Sul como, por
exemplo, a reconstrução de 11 praças e
estacionamentos em Taguatinga Sul.
É por essa e outras iniciativas que o
deputado Brunelli foi escolhido, pela segunda vez,
o distrital mais atuante da
Câmara Legislativa. O
levantamento é da Terceira
Secretaria da Câmara, e foi
escolhido pela primera vez em
2005.
Para 2008, lembra Brunelli,
várias outras praças e
estacionamentos serão
beneficiados com "emendas de
minha autoria em favor do beme s t a r d o p o v o d e
Taguatinga".
Brunelli
arregaçou as mangas da camisa
e está negociando com o GDF
para que o Pistão Norte, um
novo centro de lazer, saia
realmente do papel.

Atenção moradores das QSE e QSD: Iluminação pública
traz segurança para moradores que utilizam Pista de Cooper
Mais uma vez a população de Taguatinga
recebe melhorias graças à atuação do deputado
Brunelli. Desta vez trata-se da inauguração da
iluminação pública da Pista de Cooper
construída entre a QSE e a QSD, ao
lado Estação do Metrô.
A construção da Pista de Cooper
já havia sido resultado das negociações
do deputado junto ao Governo do
Distrito Federal (GDF), por meio da
Secretaria de Obras. Agora, com a
iluminação pública, diz o parlamentar,
os moradores da região terão mais
segurança.
O mais atuante
O distrital Brunelli tem
trabalhado de maneira incansável por
melhores condições de vida do povo de

Taguatinga. Apenas para citar um exemplo: a
reconstrução de 11 praças públicas nas QSFs, em
Taguatinga Sul. Estas praças passaram quase 40
anos sem nenhum tipo de reforma ou
melhoria.
É importante lembrar também que
o distrital Brunelli foi escolhido pela
segunda, em levantamento feito pela
3ª Secretaria da Câmara Legislativa, o
parlamentar mais atuante dentre os 24
deputados daquela Casa de leis.
Brunelli quer agora que o GDF
priorize a construção do Pistão Norte,
dando continuidade prática ao projeto
de lazer, cultura e atividades
esportivas que vai dar um salto na
qualidade de vida dos moradores de
Taguatinga.

