
MAIO/2005MAIO/2005

InformaInforma InformaInforma

Justiça Social e TrabalhoJustiça Social e Trabalho

Fone: (61) 348-8190 a 96
deputado@brunelli.com.br

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural – Cep: 70086.900.

Fone: (61) 348-8190 a 96
deputado@brunelli.com.br

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural – Cep: 70086.900.

Fale com o deputado BrunelliFale com o deputado Brunelli

www.brunelli.com.brwww.brunelli.com.br

DANIEL ARAÚJODANIEL ARAÚJO

Numa iniciativa do deputado Brunelli será realizado no dia 27 de maio, no 
auditório da Câmara Legislativa, um seminário, denominado "A falta de infra-estrutura 
básica na Colônia Agrícola Vicente Pires, problemas e soluções". O debate começará 
às 09h da manhã e vai se estender durante todo o dia.

O deputado Brunelli conclama toda a população de Vicente Pires para participar 
dos debates, em especial as lideranças comunitárias, empresariais e de associação de 
moradores. O Seminário, diz o deputado, servirá para identificar com precisão os 
problemas urbanos da cidade e quais as alternativas para melhorar a qualidade de vida 
da população ali existente.

Representantes do Ibama; da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural; da Secretaria de Patrimônio da União; e da Associação de 
Moradores foram convidados a participar do seminário.

Na pauta dos debates, lembra o deputado Brunelli, estão temas como a ausência 
de rede de esgotos; de águas pluviais; de asfalto nas ruas e avenidas; além da 
precariedade no funcionamento das escolas públicas.

Venha de fender seus direitos. Divulgue e Participe.
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