Nós podemos porque
acreditamos em Deus!

Distrital luta em favor dos moradores de Taguatinga

Tagua Park é iniciativa do deputado Brunelli
A construção do Tagua Park era
uma antiga reivindicação dos
moradores de Taguatinga, que estavam
carentes de uma área de lazer. Em
conseqüência do trabalho do deputado
Brunelli na Câmara Legislativa foi
possível atender mais esse pedido da
comunidade de Taguatinga.
Brunelli foi um dos pioneiros na
luta pela construção do parque, que
hoje já é realidade. O Projeto de Lei nº
2328/2006, de sua autoria,
complementa o complexo de lazer que
contará com cinco centros comerciais
entre eles diversão, esporte, cultura,
educação e turismo.
O projeto de lei do distrital dispõe
que o Tagua Park seja reconhecido
como um parque público temático e
que funcione 24 horas por dia para
beneficiar toda a população.
Desde 2003, o deputado Brunelli
tem lutado na Câmara Legislativa para a

implantação do Tagua Park no Pistão Norte. Para
Brunelli, a criação do parque vai gerar centenas de
empregos diretos e aumento na renda da região.
O deputado apóia com entusiasmo o projeto do
Tagua Park, um parque que terá atividades de lazer e de
serviços voltados para o bem-estar da população de
Taguatinga.

Distrital presta contas de seu
trabalho à população de Taguatinga
Os moradores de Taguatinga receberam atenção especial
do deputado Brunelli e ganharam um grande presente: a
recuperação das praças, estacionamentos, escoamento de água,
criação do parque, duplicação de avenida entre outras
benfeitorias em várias quadras que ficaram abandonadas por
muitos anos.
O deputado Brunelli cumpriu o que prometeu para a
cidade em que foi criado. O distrital tem orgulho de ser
taguatinguense.
Através do seu trabalho na Câmara Legislativa como
deputado distrital representando a população de Taguatinga,
Brunelli fez indicações e emendas ao Orçamento do GDF para as
praças serem construídas e a população está podendo utilizá-

las com equipamentos renovados e iluminação pública de
qualidade, fato que tem ajudado na melhoria da segurança
do cidadão.
Para conseguir a recuperação das praças, Brunelli
apresentou e aprovou emendas ao Orçamento do GDF, montou
uma equipe que elaborou os projetos de engenharia e
acompanhou, diariamente, o andamento dos trabalhos, desde
a licitação feita pela Novacap até a execução das obras pelas
empresas vencedoras.
Desde o seu primeiro mandato o deputado Brunelli tem
trabalhado em favor dos moradores de Taguatinga. O distrital
apresentou várias indicações, projetos e emendas ao Orçamento
com objetivo de melhorar a vida dos moradores da cidade.

Conheça mais detalhes nas páginas seguintes.
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AÇÃO DE BRUNELLI EM TAGUATINGA NORTE
Praça da QNL 05/07 é reformada e entregue à população
A população de Taguatinga Norte continua
recebendo melhorias graças à atuação do deputado
Brunelli. Várias obras estão sendo executadas em
Taguatinga, através de indicações do distrital na Câmara
Legislativa.
Em 2008 várias praças e
estacionamentos foram entregues a
comunidade de Taguatinga Norte. A
praça da QNL 05/07 foi totalmente
revitalizada. A realização dessa obra foi
possível devido às indicações aprovadas
no Plenário da Câmara Legislativa e das
emendas ao orçamento do GDF,
apresentadas pelo distrital Brunelli.

Hoje a praça tem parquinho para as crianças,
árvores, estacionamento e equipamentos de ginástica
para que a população possa praticar esporte.
Além da revitalização da praça, o distrital fez
indicação para a reforma da quadra
poliesportiva na EQNL 5/7. A quadra
já está pronta e foi entregue a
comunidade.
Com a revitalização da quadra os
jovens podem praticar esporte num
lugar adequado e seguro. Para o
distrital, a prática de esporte é muito
importante na vida de todos,
principalmente dos jovens.

Praça do Bicalho é revitalizada
A tradicional Praça do Bicalho
foi totalmente revitalizada devido às
indicações do deputado Brunelli na
Câmara Legislativa.
Os moradores de Taguatinga
receberam com alegria essa obra na
praça, especialmente porque o local
estava com total abandono,
inviabilizando qualquer tipo de
atividades na praça.
Com a reforma da Praça do
Bicalho, os moradores podem freqüentar o local para
praticar esportes. Além de fazer indicação para a
revitalização da praça, o deputado Brunelli encaminhou
ofício ao Governo do Distrital Federal solicitando a

implantação de um posto policial na
praça.
Através do seu trabalho na
Câmara Legislativa, o pedido do
distrital foi atendido, e, hoje os
moradores vivem com mais
segurança no setor.
Para Brunelli é 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
revitalização e a população de Taguatinga pode
comemorar mais uma obra de valor real e necessidade
social”.

Posto Policial é conquista de Brunelli
Uma das principais reivindicações dos
moradores da QNL 22 e da CNG (Taguacenter),
em Taguatinga, era a falta de segurança nas
ruas do bairro, mas, o problema já foi
solucionado com a instalação de um posto
policial.
Os moradores desses setores andavam
com medo no local, pois a falta de segurança
acarretava diversos incidentes, dentre assaltos,
roubos, deixando a comunidade com medo
constante.
O deputado Brunelli, pensando na segurança dos
moradores da QNL 22 e da CNG, encaminhou um ofício para
o Comandante Geral da Policia Militar do Distrito Federal,
pedindo urgência na instalação de um posto policial nesses
locais.
Graças ao seu árduo trabalho, o deputado Brunelli
conseguiu atender mais este pedido dos moradores. O

posto policial já está pronto na QNL 22 e no Taguacenter, e a
população já pode transitar com mais segurança no local.
Melhorar a segurança pública no Distrito Federal é
uma das prioridades do deputado Brunelli como
representante do povo na Câmara Legislativa. O distrital
tem lutado pela integridade da população.
Para Brunelli o cidadão tem que estar protegido
contra qualquer tipo de violação da sua segurança e
garante que segurança pública é um direito de todos.

Brunelli luta e consegue reforma de quadras
esportivas em Taguatinga Norte
O deputado Brunelli presenteou a comunidade de
Taguatinga Norte, com indicações para a reforma das quadras
esportivas na QNA 28 e 52; QNC (área especial); QNG 39, 18/21
e 19; CNH 02; QNJ 16; QNL 21/23; QNM 34/36 e 38/40.
Através do trabalho do distrital na Câmara Legislativa foi
possível levar essa reforma para a comunidade.
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Com essas benfeitorias, o deputado Brunelli atendeu
mais um anseio da população que esperava por isso há anos.
O distrital sabe da importância do esporte na vida da
população e principalmente dos jovens, que agora podem
ocupar parte do seu tempo praticando esporte num lugar
seguro.

Moradores da M Norte são beneficiados com Iluminação Pública
Os moradores do Setor M Norte, em Taguatinga,
receberam atenção do deputado distrital Brunelli para
solução de várias demandas voltadas para a melhoria da
qualidade de vida e da segurança pública.
Brunelli encaminhou ofício à Companhia Elétrica de
Brasília (CEB) pedindo a implementação e melhoria na rede
de iluminação pública na avenida principal e nas quadras 1, 2
e 3 da ADE na M Norte. Brunelli, também, fez contato com a
Secretaria de Obras do Distrito Federal para que essa obra
fosse atendida com prioridade. Para o distrital a iluminação
pública é essencial para a qualidade de vida da comunidade.
Com a nova iluminação pública, os moradores e os
motoristas, já podem transitar a noite pelas ruas da região,

com mais tranqüilidade e segurança. Para a comunidade
essa benfeitoria chegou em boa hora.

AÇÃO DE BRUNELLI EM TAGUATINGA SUL
Duplicação do Pistão Sul
É importante lembrar que foi
também através da ação do deputado
Brunelli que toda a iluminação do
Pistão Sul, em Taguatinga, foi
totalmente recuperada, em meados de
2006. A duplicação da pista e a nova
iluminação tiveram participação
decisiva do deputado Brunelli, que fez
indicação na Câmara Legislativa.
Os moradores, os estudantes,
especialmente aqueles que freqüentam cursos noturnos
nas escolas e faculdades instaladas na região, foram os

principais beneficiados com as
melhorias.
Para todos que freqüentam o
Pistão Sul foi um alívio não ter que
conviver mais com os rotineiros
engarrafamentos, constantes
acidentes e falta de sinalização.
Dados da Secretaria de
Segurança Pública do Distrito Federal
mostram que após a nova iluminação e
a duplicação do Pistão Sul foi reduzido o número de
acidentes e assaltos.

Asfalto e sistema de escoamento de águas pluviais na CSG
Os moradores de Taguatinga Sul,
mas uma vez foram beneficiados com
obras de melhorias urbanas graças ao
empenho do deputado Brunelli. Desde o
seu primeiro mandato, em 2003, o
distrital tem beneficiado a população de
Taguatinga Sul com uma série de
melhorias.
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.
Dentre várias benfeitorias
realizadas na CSG, destacam-se a
construção de galerias para escoamento
de águas pluviais, terraplanagem,
asfalto, além da colocação de meios-fios
e a construção de um calçadão.
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Agências de automóveis são beneficiadas

O deputado Brunelli tem
trabalhado em favor de
vários segmentos no Distrito
Federal, e em prol dos donos
das agências de carros do
Pistão Sul não é diferente. O
distrital tem abraçado a
causa da Associação das
Agências de Automóveis de
Distrital luta pela criação da
Taguatinga
(Comerciauto/DF)
Cidade do Automóvel em Taguatinga
que há anos tinha
problemas com a fiscalização por causa do alvará de funcionamento.

O distrital esteve em reunião com os representantes da
Comerciauto na Administração de Taguatinga para solucionar o
problema dessa categoria que estava sem tranqüilidade para
trabalhar com medo da fiscalização. Além disso, Brunelli
encaminhou ofício para a Secretaria de Estado do Distrito Federal,
solicitando ao responsável para resolver a situação desses
comerciantes.
Depois de muita luta o deputado Brunelli com todo o seu
desempenho junto com os representantes da Comerciauto
conseguiu a liberação do alvará de funcionamento das agências de
automóveis no Pistão Sul, para que ali trabalhassem na legalidade
respeitando a ordem pública.

Brunelli acelera ações em favor da população de Taguatinga
A população de
Ta g u a t i n g a c o n t i n u a
recebendo melhorias em
conseqüência do trabalho
do deputado Brunelli.
Depois de várias obras
feitas na cidade, o distrital
continua lutando por
melhorias na cidade e
cada dia obras novas
estão sendo realizadas
por meio de indicações do
distrital na Câmara Legislativa. Em razão das ações do distrital, mais de
11 praças e estacionamentos foram construídos ou reformados em
Taguatinga.
Algumas quadras da QNA, em Taguatinga, estavam precisando

de obras de infra-estrutura. 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 QNAs. A população estava com dificuldade de transitar no
setor, as ruas estavam com grandes buracos. Agora, com o asfalto novo,
houve melhora na qualidade de vida da população.
Águas Pluviais
Pensando na melhoria de vida dos moradores da QNA, em
Taguatinga, o deputado Brunelli também aprovou, no plenário da
Câmara Legislativa, indicações e emendas ao Orçamento do Governo
do Distrito Federal (GDF), liberando recursos financeiros para as novas
galerias para o escoamento de águas pluviais (boca de lobo).
A obra de benfeitoria esta sendo feita em várias quadras da
QNA. Assim, será possível a captação da água da chuva evitando o
alagamento das ruas.

Mais Segurança Pública para a população
Preocupado com a segurança
dos moradores de Taguatinga Sul,
o deputado Brunelli através da
indicação 1360/2003 solicitou a
Secretaria de Segurança Pública do
Distrito Federal, a construção de
uma delegacia de polícia para
atender os setores QSD, CSD, QSE,
CSE, QSF, CSF, SOFS e CSG. Com a
instalação dessa delegacia os moradores podem contar com mais
segurança na região.

Mais segurança
O deputado Brunelli tem sempre se preocupado com a segurança
da população no Distrito Federal. Além da indicação para a instalação de
uma delegacia, o distrital, também solicitou ao GDF a implantação de
posto policial na CSF, em Taguatinga Sul.
Melhorar a segurança pública no Distrito Federal é uma das
prioridades do deputado Brunelli como representante do povo na Câmara
Legislativa. O distrital tem lutado pela integridade da população.
Para Brunelli o cidadão tem que estar protegido contra qualquer
tipo de violação da sua segurança e garante que segurança pública é um
direito de todos.

Reconstrução das praças
públicas já é realidade

Melhorias traz
conforto e segurança

EXPEDIENTE

Depois que o deputado Brunelli incluiu no Orçamento do Governo do
Distrito Federal (GDF), emendas que liberou recursos para a reconstrução das
praças e estacionamentos em Taguatinga Sul a situação mudou para melhor.
A reconstrução de várias praças em Taguatinga Sul era uma
reivindicação antiga dos moradores. Na verdade, uma demanda que já se
arrastava há 30 anos, mas através do esforço do deputado distrital Brunelli foi
possível a reconstrução de várias praças em Taguatinga Sul. As obras
foram feitas em pleno vapor e já estão concluídas.
Hoje é possível verificar como a população está usufruindo das praças
após a reconstrução. As obras incluem a reconstrução das praças e dos
estacionamentos das QSFs, 02, 03, 04,05, 06, 07, 08 e 10.
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A iluminação da via que liga
Taguatinga Sul à Samambaia,
mais conhecida como Boca da
Mata, foi mais uma ação do
deputado Brunelli, em prol dos
moradores da região.
Os freqüentadores da Boca
da Mata foram beneficiados
com um novo sistema de
iluminação pública, graças a
indicações feitas pelo deputado Brunelli para a Secretaria de Obras.
Para os moradores e motoristas que transitam pelo local, foi
um alívio a implantação da iluminação pública, pois naquele setor era
freqüente a ação de bandidos. Hoje todos podem andar com mais
tranqüilidade e segurança nessa via de ligação.
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