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Cine Brunelli : Ação Social de Brunelli leva
alegria aos jovens e crianças de Porto Rico
A diversão e descontração a
cada dia se tornam fatores relevantes
na formação da criança e do
adolescente, além de uma boa
alimentação e educação de
qualidade. Esses fatores, sempre
foram a preocupação de Brunelli em
relação as crianças de classes baixa e
média, por isso, Brunelli trouxe o
cinema que foi, e é utilizado como
instrumento de informação das mais
variadas formas possíveis. Porto Rico
agradece pelos momentos de lazer
proporcionados por Brunelli.

Lilian Brunelli informa ao

Residencial

PORTO VRICO
ote:

Nós fizemos por você o que ninguém quiz fazer.
Precisamos do seu voto para continuar fazendo.

70.444

Qualidade de vida muda após
a atuação de Brunelli

A construção da Escola Classe Transitória é conquista de Brunelli
Graças a indicação de Brunelli, na Câmara
Legislativa foi possível a construção da Escola
Classe Transitória do Residencial Porto Rico.
Com a instalação da escola, mais de 700
crianças foram beneficiadas. A comunidade
desfruta de mais esta obra de benfeitoria na
região.
Brunelli sempre defendeu a população de

baixa renda do Distrito Federal, a partir de ações
que trouxeram bem estar, mais segurança e
melhora no atendimento das áreas de saúde e
educação.
Para Bunelli, o importante é garantir
benefícios e, também, buscar solução para os
problemas da população como segurança pública
e escola de qualidade.

Benfeitorias para o Residencial
Porto Rico não podem cessar
Há muitas propostas que ainda precisam sair do papel como:
Asfaltamento Total do
Residencial Porto Rico

Implantação de paradas
de ônibus cobertas

Quadra poliesportiva
para lazer da comunidade

Faixas de pedestres

Posto de Saúde

Praças Públicas

Regularização Fundiária

Regularização Fundiária

Colégio de Ensino Médio
e Jardim de Infância
Muito já foi feito por Santa
Maria, mas ainda há muito para
fazer.
O Residencial Porto Rico
não pode ficar sem representante!
Para continuar esta luta vote Lilian
Brunelli.

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

EXPEDIENTE:

Brunelli disponibilizou Defesas Administrativas e
Judiciais em favor dos moradores do Residencial Porto Rico
Os moradores do Residencial de Santa
Maria haviam sido notificados por órgãos do
governo, a deixarem suas casas. Brunelli que tem
como lema: “Justiça Social e Trabalho, logo se
prontificou em defendê-los. À época, colocou o
seu gabinete à disposição dos moradores e fez a
defesa administrativa de cada um dos moradores,
acompanhou e encaminhou aos órgãos as
notificações.
Desta forma, Brunelli criou mais uma

maneira legal de impedir a efetivação das
derrubadas.
Brunelli sabe que a moradia é um direito
constituído ao cidadão e muitas vezes é retirada
de forma desumana e violenta.
Da mesma forma que disponibilizou seu
gabinete para preparar as defesas da
comunidade, Brunelli continuará defendendo a
bandeira do social com justiça. Moradia é coisa
muito séria, conclui Brunelli.
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Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote:
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Melhorias para comunidade do
Residencial Porto Rico
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Água tratada e rede esgoto para o Residencial
Brunelli encaminhou ofício
ao presidente da Caesb, após
aprovar indicação no plenário da
Câmara Legislativa, pedindo ação
imediata para a instalação da rede
de captação de água e esgoto em
várias cidades do Distrito Federal, e
no Residencial Porto Rico.
A instalação da rede de
captação de água potável, além de
trazer melhoria para as condições
de vida da população, representou
um importante salto na prevenção
de doenças provocadas pela falta
de condições sanitárias
adequadas.

Preocupado com a qualidade de
vida dos moradores do Residencial Porto
Rico, Brunelli trabalhou em favor da
comunidade local, levando benefícios à
toda população do Residencial Porto Rico.
Brunelli fez indicações na Câmara
Legislativa, para que obras de infraestrutura fossem levadas ao Residencial.
Com muito trabalho e dedicação,
Brunelli conquistou várias obras de
benfeitorias. Brunelli, ainda insistiu que
órgãos competentes atendessem com
urgência suas indicações, e logo várias
obras foram iniciadas.

Porto Rico finalmente recebe Iluminação Pública
Graças ao trabalho árduo de Brunelli na
Câmara Legislativa, o Residencial Porto Rico
recebeu iluminação pública. Mais uma vitória foi
conquistada através de Brunelli, juntamente com
os moradores do Residencial de Santa Maria.

Brunelli providenciou arruamento para o Residencial
Uma antiga reivindicação dos
moradores era uma operação tapa
buracos por meio de arruamento no
residencial Porto Rico.
Com o seu trabalho árduo,
Brunelli trouxe mais qualidade de vida e
as reivindicações da população foram
atendidas.

Investimento em Segurança:
Residencial Porto Rico Ganhou Posto Policial
Telefones Públicos
O trabalho intenso de
Brunelli na Câmara Legislativa
acarretou em mais benfeitorias ao
Residencial Porto Rico: a
implantação de telefones públicos.
À época, Brunelli
encaminhou ofício à Brasil
Telecom pedindo urgência na
instalação de cinco telefones
públicos no setor.

Brunelli negociou com a
operadora de telefonia, e
conseguiu que a empresa
implantasse a rede telefônica no
Residencial.
Agora, a comunidade agradece
pelo esforço e empenho de
Brunelli que
prontificou-se e
atendeu às reivindicações
solicitadas.

Não podemos ficar sem representante, para continuar esta luta vote:
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Brunelli, atendendo às
reivindicações das lideranças
comunitárias, fez várias
indicações e emendas para os
moradores do Residencial Porto
Rico.
As indicações foram
aprovadas no plenário da
Câmara Legislativa. Dentre
elas, podemos destacar a
instalação de posto policial
trazendo mais segurança à

comunidade de Porto rico.
Brunelli sabe que a segurança
pública é primordial na vida de
qualquer cidadão.
Antes, da implantação do
posto policial, a violência na
cidade trazia medo,
especialmente à noite com risco
de estupros, assaltos e etc...
Hoje, a comunidade pode
andar sem medo nas ruas da
cidade.

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

