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Águas Claras / Areal
Nós fizemos por você o que ninguém quis fazer.
Precisamos do seu voto para continuar fazendo.

Vote:

O
Ã
Ç
A
Z
I
N
A
B
R
U
L
A
E
R
A
/
CLARAS

S
A
U
G
Á
EM

Implantação de Esgoto, águas pluviais,
Asfaltamento das ruas da QS 11 do Areal
Desde seu primeiro mandato,
LUTA VEM DESDE 2003
Brunelli trabalhou em favor da
A região do Areal e a cidade de
população do Areal (Águas Claras)
Águas Claras foram prioridades
trazendo à comunidade desta cidade
absolutas do governador em exercício
uma boa notícia: o asfalto, sistema de
à época. As melhorias anunciadas pelo
esgoto e escoamento das águas
GDF já estavam sendo pleiteadas por
pluviais que chegaram à Q.S. 11,
Brunelli desde o início de seu primeiro
melhorando a qualidade de vida dos
mandato, em fevereiro de 2003.
moradores.
visite nosso site: www.brunelli.com.br / www.lilianbrunelli.com.br

Brunelli fez indicações, ofícios e
discursos no plenário da Câmara
Legislativa pedindo mais atenção do
GDF com a população residente no
Areal. "O GDF soube das necessidades
do povo do Areal e as melhorias
chegaram o mais rápido possível",
assinala Brunelli.
/ adicione no Orkut
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INDICAÇÃO
para a Construção
de Creche entre
as QS 04 e 11
(Do Sr. Deputado Brunelli)
Sugere ao Senhor
Secretário de Assuntos
Sociais do Distrito Federal,
a implantação urgente de
uma creche no bairro Águas
Claras, a fim de atender os
moradores das quadras
localizadas entre a QS 04 a
QS 11, na Região
Administrativa de Águas
Claras - RA XX.
A Câmara Legislativa do Distrito
Federal, nos termos do art. 143 do
seu Regimento Interno, sugere ao
Senhor Secretário de Assuntos
Sociais do Distrito Federal, a
implantação urgente de uma
creche no bairro Águas Claras, a fim
de atender os moradores das
quadras localizadas entre a QS 04 a
QS 11, na Região Administrativa de
Águas Claras - RA XX.
JUSTIFICAÇÃO
Toda cidade relativamente
nova apresenta deficiências
relacionadas à infra-estrutura: falta
de saneamento básico, águas
pluviais, iluminação pública, dentre
outras.
Em Águas Claras não é
diferente. Ainda há problemas
sérios de infra-estrutura,
entretanto, a falta de uma creche se
faz necessária e urgente.
Isso porque quando os pais
saem para trabalhar são obrigados
a deixar seus filhos em creches que
ficam até dez quilômetros de
distância de suas residências.
Trazendo transtornos que passam
pelo aumento dos custos com
transportes aos relacionados com
seus empregos.
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Posto de Saúde no Areal beneficia toda
população local, em especial os mais carentes
A construção de
um Posto de Saúde, em
Águas Claras, pelo
Governo do Distrito
Federal (GDF), representou um grande benefício
para a comunidade local,
em especial no atendimento dos casos de
emergência que acometem, em especial, a população de menor poder
aquisitivo.
O Posto de Saúde
se tornou realidade graças à iniciativa de
Brunelli. É que, em 2003, por meio da
indicação nº 245, da Câmara Legislativa,
ele solicitou à Secretaria de Saúde a
construção, urgente, de uma unidade
para atendimento médico da população
de Águas Claras.
Na justificativa que acompanhava a indicação, Brunelli lembrou ao GDF a
existência, na referida região, de sérios
problemas como a ausência de esgoto,
saneamento básico e atendimento
adequado na área de saúde
pública aos moradores da cidade.
Com a inauguração do Posto de

Saúde em Águas Claras, destaca o
deputado, o governador Joaquim Roriz
resgata uma parte da dívida social para
com a população local. Haverá, certamente, mais conforto e segurança aos
usuários do sistema de saúde pública.
Brunelli lembra ainda que, até a
construção do Posto de Saúde, as pessoas eram obrigadas a se deslocarem para
outras cidades do DF para agendarem
suas consultas médicas ou mesmo
receber atendimento de emergência.
Agora, entende o deputado, "a
situação vai mudar e o povo sofrerá
menos para ser atendido pelo sistema
público de saúde em Águas Claras".

Centro de Ensino Fundamental na QS 11
Devido às indicações de Brunelli na
Câmara Legislativa foi possível a construção do Centro de Ensino Fundamental na
QS 11, em Águas Claras. Depois de muita
espera e ansiedade, os
moradores comemoraram esta conquista.
As obras da
escola foram concluídas em setembro de
2008. Brunelli apoiou
os moradores desde o
seu primeiro mandato
parlamentar em 2003,
ele sempre lutou para
levar obras de melhoria para a comunidade
do Areal.

O importante é garantir os benefícios e buscar soluções para os problemas
da população como segurança pública e
escola de qualidade.

Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote:
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Posto Policial
INDICAÇÃO Nº 805, de 2007
(Do Sr. Deputado Brunelli)
Sugere ao Senhor Comandante da
Polícia Militar do Distrito Federal,
a reativação urgente do Posto da
Polícia Militar de Águas Claras (QS
04 a 11) - RA XX.
A Câmara Legislativa do Distrito
Federal, nos termos do art. 143 do seu
Regimento Interno, sugere ao Senhor
Comandante da Polícia Militar do Distrito
Federal, a reativação urgente do Posto da
Polícia Militar de Águas Claras (QS 04 a 11) RA XX.

JUSTIFICAÇÃO
Segurança Pública é a principal
reivindicação da população do Distrito
Federal. Na cidade de Águas Claras não é
diferente. O número de roubos e furtos
naquela área aumentou consideravelmente nos últimos anos. Mesmo com a implantação da 21ª Delegacia de Polícia os índices
continuam altos.

Indicação para
reforma do CAIC
INDICAÇÃO Nº 239, DE 2003
(Do Sr. Deputado Brunelli)

É preciso reativar o Posto da Polícia
Militar do Areal com um efetivo que
trabalhe 24 horas por dia. A presença física
da polícia já é comprovadamente um
inibidor da criminalidade, principalmente
da militar que, diferente da polícia civil,
trabalha no policiamento ostensivo das
quadras.
Em que pese reconhecer o esforço
desse Comando em solucionar os problemas relacionados a Segurança Pública no
DF, a reativação desse posto militar é de
suma importância para aquela comunidade, pois minimizaria em muito os problemas relacionados à criminalidade.

Solução para o fornecimento regular de água no Areal
A instalação do sistema regular de
abastecimento de água no Areal, um
sonho antigo da população local, foi
concluído graças ao trabalho árduo de
Brunelli junto a Câmara Legislativa do
Distrito Federal.
Em solenidade pública, o governador
à época, anunciou o compromisso de
resolver a falta de água no local.
“O sistema de abastecimento de água
no local foi um passo importante para o
resgate da imensa dívida social que o setor
público ainda tem para com as comunida-

des mais carentes de nossa cidade",
destaca Brunelli.

População da QS 07, no Areal foi beneficiada com asfalto
Uma antiga reivindicação dos
moradores do areal foi atendida. A quadra
QS 07, rua 800 e a praça 810, foram asfaltas.
A medida foi possível, graças aos
esforços de Brunelli que fez, da tribuna da
Câmara Legislativa, discursos pedindo
melhores condições de vida para a
população.
Segundo dona Aparecida, moradora
do setor há 5 anos, a chegada do asfalto, foi
um alívio porque a população sofria com a
poeira em época de seca e com o lamaçal,
na época da chuva.
Brunelli prometeu lutar por outras
demandas da comunidade, em especial
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assuntos prioritários como segurança
do cidadão e obras de infra-estrutura. E
assim o fez.
Brunelli encaminhou ofícios aos
órgãos competentes do GDF pediu
urgência nas ações voltadas para a
melhoria das
condições de
segurança da
população do Areal,
em especial, visando
conter os seqüestros
re l â m p a g o s e o s
a s s a l to s e m
residências.

Sugere à Senhora Secretária de
Estado de Educação do Distrito
Federal, a reforma e melhoria
no atendimento do Centro CAIC
Walter José de Moura, na QS 07
d a Vi l a Are a l, n a R e g i ã o
Administrativa de Águas Claras
– RA XX.
A Câmara Legislativa do Distrito
Federal, nos termos do art. 143 do seu
Regimento Interno, sugere à Senhora
Secretária de Estado de Educação do
Distrito Federal, a reforma e melhoria no
atendimento do CAIC Walter José de
Moura, na QS 07 da Vila Areal, na Região
Administrativa de Águas Claras – RA XX.
JUSTIFICAÇÃO
Os pais, alunos, funcionários e
professores do CAIC da QS 07 há muito
tempo se queixam do abandono que se
encontra a escola e reivindicam a
reforma da mesma.
O pedido se faz por uma questão de
necessidade, pois a escola está com os
vidros quebrados, buracos pelo chão,
esquadrias e corrimãos dando choques,
e ainda por cima, sofre com a falta de
todo tipo de material. A situação já se
agravou a tal modo que os professores e
funcionários precisam promover
eventos para arrecadar fundos.
Ante ao exposto, solicitamos
providências urgentes da Senhora
Secretária de Estado de Educação do
Distrito Federal, requisitando meus
nobres Pares a aprovação desta
proposição.

Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote:
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Iluminação Pública
das QS 07 e QS 11
Brunelli fez indicações e apresentou emendas ao Orçamento do
Governo do Distrito Federal (GDF),
atendendo a reivindicações apresentadas pela comunidade, visando melhorar as condições de vida dos moradores
das cidades do Distrito Federal.
Os moradores das quadras QS 07 e
11, receberam melhorias como instalação de iluminação pública. Além disso,
Brunelli fez indicações ao Secretário de
Infra-Estrutura e Obras pedindo
urgência na execução das melhorias
nessa região.
Participação da comunidade
A chegada da energia elétrica para
os moradores é resultado de um
trabalho conjunto da Câmara
Legislativa, dos órgãos do GDF, das
lideranças comunitárias do Areal e do
trabalho feito por Brunelli.
A população falou sobre os problemas enfrentados na região, e sem
demora Brunelli atendeu as reivindicações dos moradores do Areal.

Águas Claras / Areal

Trabalho reconhecido
Brunelli, foi apontado, por duas vezes
consecutivas, em levantamento da 3ª
Secretaria da CLDF, o parlamentar mais
atuante dentre os 24 distritais. A primeira
vez que isso ocorreu foi em 2005. Ao lado
de obras importantes para a população,
Brunelli aprovou importantes leis em
benefício de quem reside no Distrito
Federal.
Você sabia, por exemplo, que foi
iniciativa dele a lei que trouxe para a capital
federal o programa do gás natural como
combustível?
Você que é morador de Águas Claras,

conhece o trabalho quel Brunelli
desempenhou e trouxe qualidade de vida
em áreas fundamentais como segurança
pública, educação e saúde.

Escolas de Ensino Fundamental e
Médio construídas na QS 04 -11
Brunelli informa aos moradores
de Águas Claras, que devido as suas
iniciativas e indicações feitas ao GDF, a
construção de Centros de Ensino
Fundamental e Médio, nas quadras QS
04 até a QS 11, foram concluídas.
Hoje, graças a mais esta ação de
Brunelli, as crianças e adolescentes
podem estudar com tranqüilidade e
segurança.

Moradores Ganham Praça na Quadra 205
Os moradores de Águas Claras
receberam, uma importante obra que
melhorou a auto-estima e a qualidade de
vida das pessoas. Trata-se da construção
de uma Praça na QD 205. Hoje, o local
conta com um anfiteatro, para atividades
culturais, fonte luminosa e um jardim.
Depois de ouvir as reivindicações dos
moradores da área, l Brunelli apresentou
indicação ao plenário da Câmara
Legislativa e emenda ao Orçamento do
Governo do Distrito Federal, que garantiram a execução desta importante obra.

Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote:
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